
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 749/2021 
     Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελλη-

νικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(Β’ 78/2017) και του Κώδικα Διαχείρισης Μη Δια-

συνδεδεμένων Νησιών (Β’ 304/2014) αναφορικά 

με τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Υπη-

ρεσιών Κοινής Ωφέλειας της παρ. 8 του άρθρου 

55 του ν. 4001/2011 και λοιπές τροποποιήσεις 

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4001/2011 «Για τη Λειτουργία Ενεργειακών 

Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, 
Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις», όπως ισχύει (Α’ 179), (εφεξής ο 
«Νόμος»), και ιδίως τα άρθρα 3, 22, 55, 57, 58, 58Α, 58Β, 
128 και 130 αυτού.

2. Την Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «σχετικά 
με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλε-
κτρικής ενέργειας και για την κατάργηση της Οδηγίας 
2003/54/ΕΚ».

3. Την Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχε-
τικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 
2012/27/ΕΕ.

4. Το άρθρο 36 του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός 
Κανονισμός» (Α’ 79) σχετικά με τη «Διασφάλιση παροχής 
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) στον τομέα της ηλε-
κτρικής ενέργειας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Τον ν. 4821/2021 «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού 
Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυ-
ση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 134), και ιδίως τα άρθρα 104 και 105 αυτού.

6. Το άρθρο 13 του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλε-
κτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής 
Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 129), όπως ισχύει.

7. Το άρθρο 13 του ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στή-
ριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 

Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Δι-
ατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των 
κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυ-
σικού αερίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 149).

8. Το άρθρο 57 του ν. 4508/2017 «Αδειοδότηση δια-
στημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό 
Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού 
Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις.» (Α’ 200), 
όπως ισχύει.

9. Τα άρθρα 22 και 41 του ν. 4643/2019 «Απελευθέρω-
ση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτι-
κοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές 
διατάξεις» (A’ 193).

10. Την από 28.08.2020 απόφαση του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΗΕ/73978/911 «Συμψηφισμός απαιτήσεων που κα-
ταχωρίζονται στους λογιστικούς λογαριασμούς των 
Διαχειριστών του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Ελληνικού Δικτύου Δια-
νομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και του Διαχειριστή 
Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης, κατά το άρθρο 41 του 
ν. 4643/2019 (Α’ 193), ως ισχύει» (Β’ 3149).

11. Την υπουργική απόφαση υπό στοιχεία YΠEN/
ΔHE/71867/1033 με θέμα «Παροχή εγγυήσεων από 
Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτοπρομηθευ-
όμενους Πελάτες προς την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και την ΔΑΠΕΕΠ 
ΑΕ» (B’ 3635/2021).

12. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων 
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, όπως εγκρίθηκε με την 
υπ’ αρ. 39/2014 απόφαση της ΡΑΕ (Β’ 304), όπως ισχύει 
(εφεξής: ο «Κώδικας ΜΔΝ»).

13. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Β’ 78/2017), όπως ισχύει 
(εφεξής: ο «Κώδικας Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ»).

14. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ελληνικού Συστήματος 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (B’ 5484/2020), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εφεξής «Κώδικας Διαχείρι-
σης ΕΣΜΗΕ»).

15. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Εγχειριδίου Δια-
χείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης (από-
φαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 404/2015 «(α) Τροποποίηση διατάξεων 
του «Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδι-
κής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει (Β΄ 1463/2013), μετονομασία 
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του σε «Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδι-
κής Εκκαθάρισης» και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο 
(β) Τροποποίηση διατάξεων του «Κώδικα Διαχείρισης 
του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας» (Β΄ 103) και του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλε-
κτρικής Ενέργειας» (Β΄ 104), όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν») (Β’ 2773), ως ίσχυαν έως την κατάργησή 
τους δυνάμει του άρθρου 3 της απόφασης ΡΑΕ υπ’ αρ. 
1443/2020 («Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και 
Περιοδικής Εκκαθάρισης») (Β’ 4737).

16. Την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 134/2016 «Τροποποίηση 
διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστή-
ματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Β’ 103/2012), 
του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς του Κώδικα Δι-
αχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (Β’ 53/2013) και του Εγχειριδίου 
Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης 
(Β’ 2773/2015)» (Β’ 2762).

17. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου 7.2. του Εγχειριδίου 
Εκκαθάρισης της Αγοράς του Κώδικα Διαχείρισης του 
Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας (απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1047/2013, Β’ 53), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει (εφεξής: το «Εγχειρίδιο Εκκαθά-
ρισης της Αγοράς») σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 14 
του άρθρου 196 του Νόμου.

18. Την υπό στοιχεία ΠΔ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924 απόφα-
ση του Υπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός Υπηρεσιών 
Κοινής Ωφέλειας» (Β’ 1040), όπως αυτή τροποποιήθη-
κε και συμπληρώθηκε διαδοχικά από την υπό στοιχεία
Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/19046 απόφαση του Υφυπουργού Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ένταξη 
του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου - Κ.Ο.Τ.- στις Υπη-
ρεσίες Κοινής Ωφέλειας» (Β’ 1614/2010) και στη συνέχεια 
από την υπό στοιχεία Δ5-ΗΛ/Β7Φ.1/οικ. 27547 απόφα-
ση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής «Ορισμός Παροχών Κοινής Ωφέλειας 
(ΥΚΩ)» (Β’ 2783/2011).

19. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητι-
κής Διαδικασίας» (Α’ 45), όπως ισχύει.

20. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσω-
τερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας (P.A.E.)» (Α’ 121), όπως ισχύει.

21. Την υπό στοιχεία Ο-70279/17.01.2018 επιστολή 
της ΡΑΕ προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τήρηση των προθεσμι-
ών του άρθρου 184 του Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ στην 
υποβολή της ετήσιας εκκαθάρισης Ανταλλάγματος ΥΚΩ 
ΜΔΝ για το έτος 2017.

22. Την υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-231969/06.02.2018 επιστο-
λή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με θέμα «Ετήσια Εκκαθάριση Αγοράς 
έτους 2017 στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και προσδι-
ορισμός σχετικής δαπάνης ΥΚΩ» σε απάντηση της υπό 
στοιχείο 21 επιστολής της ΡΑΕ.

23. Την υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-242246/04.07.2018 επιστο-
λή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με θέμα «Εκκαθάριση Αγοράς και 
σχετική τροποποίηση άρθρων του Κώδικα Διαχείρισης 
ΜΔΝ με την ένταξη Υβριδικών Σταθμών στα ΜΔΝ».

24. Την υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-246073/25.09.2018 
επιστολή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (υπό στοιχεία ΔΕΔΔΗΕ 
ΓρΔ/11060/25.09.2018) με θέμα «Εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ 

για τις κανονιστικές διατάξεις που προβλέπονται στα 
άρθρα 55-57 του ν. 4508/2017 για τις Υπηρεσίες Κοινής 
Ωφέλειας (ΥΚΩ)».

25. Την υπό στοιχεία O-77813/14.06.2019 επιστολή 
της ΡΑΕ με θέμα «Εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ για τις κανο-
νιστικές διατάξεις που προβλέπονται στα άρθρα 55-57 
του ν. 4508/2017 για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας».

26. Την υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-284685/02.07.2020 
επιστολή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (υπό στοιχεία ΔΕΔΔΗΕ 
ΓρΔ/6316/02.07.2020) με θέμα «Υποβολή εισήγησης 
για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης του άρθρου 42, 
παρ. 1 του ν. 4643/2019 (Α’ 193)».

27. Την υπό στοιχεία O-85054/25.11.2020 επιστολή της 
ΡΑΕ με θέμα «Αναγκαίες ρυθμίσεις για τη συμπλήρωση 
του κανονιστικού πλαισίου των ΥΚΩ, σύμφωνα με την 
παρ. 8 το άρθρο 55 του ν. 4001/2011 για τις Υπηρεσίες 
Κοινής Ωφέλειας».

28. Την υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-293100/11.12.2020 επιστο-
λή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με θέμα «Αναγκαίες ρυθμίσεις για 
τη συμπλήρωση του κανονιστικού πλαισίου των ΥΚΩ, 
σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 
για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας».

29. Την υπό στοιχεία O-85531/23.12.2020 επιστολή της 
ΡΑΕ με θέμα «Αναγκαίες ρυθμίσεις για τη συμπλήρωση 
του κανονιστικού πλαισίου των ΥΚΩ, σύμφωνα με την 
παρ. 8 το άρθρο 55 του ν. 4001/2011 για τις Υπηρεσίες 
Κοινής Ωφέλειας».

30. Την από 20.01.2021 Δημόσια Διαβούλευση1 της 
ΡΑΕ για την τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου 
αναφορικά με τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού 
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας της παρ. 8 του άρθρου 55 
του ν. 4001/2011, καθώς και τις απόψεις των συμμετεχό-
ντων σε αυτή (έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υπό στοιχεία ΡΑΕ 
Ι-296912/18.02.2021 και εμπιστευτικό έγγραφο υπό στοι-
χεία ΡΑΕ Ι-296913/18.02.2021).

31. Την υπό στοιχεία O-86022/02.02.2021 επιστολή της 
ΡΑΕ με θέμα «Κανονιστικό πλαίσιο ΥΚΩ: Εισήγηση του 
Διαχειριστή σχετικά με την προβλεπόμενη στην παρ. 10 
του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 ειδική μεθοδολογία».

32. Την υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-298780/16.03.2021 επι-
στολή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (υπό στοιχεία ΔΕΔΔΗΕ ΓρΔ/ 
6868/16.03.2021) με θέμα «Εισήγηση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανα-
φορικά με την ειδική μεθοδολογία της παρ. 10 του άρ-
θρου 55 του ν. 4001/2011».

33. Την υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-302362/11.05.2021 επι-
στολή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με θέμα «Κανονιστικό Πλαίσιο 
ΥΚΩ - Επικαιροποίηση - Παρεμβάσεις σε σχέδια ΡΑΕ» 
σε συνέχεια της από 15.04.2021 συνάντησης εργασίας 
μέσω διαδικτύου.

34. Την από 05.07.2021 Δημόσια Διαβούλευση της 
ΡΑΕ2 για την προτεινόμενη τροποποίηση/συμπλήρωση 
του ρυθμιστικού πλαισίου αναφορικά με τη διαχείριση 

1 http://oldsite.rae.gr/site/categories_new/about_rae/
factsheets/ 2021/gen/2801.csp

2 https://www.rae.gr/2021/07/05/%cf%83%cf%85%ce%b
c% cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b1%
cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%c 
f%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%
b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b5%c f%85%cf%83%ce%b7-2/
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του Ειδικού Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 
της παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011, καθώς και 
τις απόψεις των συμμετεχόντων σε αυτή (υπό στοιχεία 
ΡΑΕ Ι-306777/20.07.2021 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε. και υπό 
στοιχεία ΡΑΕ Ι-307137/26.07.2021 έγγραφο του ΕΣΑΗ), 
όπως δημοσιοποιήθηκαν στα αποτελέσματα αυτής, τα 
οποία αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής3.

35. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Σκέφτηκε ως εξής: 
Ι. Νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
Α. Διαχείριση Ειδικού Λογαριασμού για τις Υπηρεσίες 

Κοινής Ωφέλειας («ΥΚΩ»)
Επειδή, με το άρθρο 55 του Νόμου ορίζονται ως ΥΚΩ 

η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας υπό καθεστώς Τελευ-
ταίου Καταφυγίου καθώς και η Καθολική Υπηρεσία, όπως 
ειδικότερα προσδιορίζονται στα άρθρα 57 και 58 του 
αυτού νόμου, προβλέπεται δε ότι δύνανται να ορισθούν 
και άλλες ΥΚΩ με προεδρικό διάταγμα.

Επειδή, περαιτέρω, στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου προ-
βλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας ορίζεται ο πάροχος των ΥΚΩ, ο οποίος μπο-
ρεί να είναι: (α) είτε το σύνολο των επιχειρήσεων που 
ασκούν τη σχετική δραστηριότητα, (β) είτε επιχειρήσεις 
που επιλέγονται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδι-
αφέροντος, που διενεργείται μετά από απόφαση του 
ως άνω Υπουργού και ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ, με 
κριτήριο τη δυνατότητα παροχής των σχετικών υπηρε-
σιών με το μικρότερο, για το κοινωνικό σύνολο, κόστος.

Επειδή, κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης 
εκδόθηκε η υπό στοιχεία Δ5-ΗΛ/Β7Φ.1/οικ. 27547 
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία ορίστηκε 
ότι ΥΚΩ, όπως αυτές καθορίζονται στις υπό στοιχεία 
Δ5/ΗΛ/Β7Φ1Β/12924/13-6-2007 και Δ5/ΗΛ/Β7Φ.29/
οικ.19046/24-9-2010 υπουργικές αποφάσεις, παρέχονται 
από το σύνολο των επιχειρήσεων που ασκούν τη σχετική 
δραστηριότητα, ήτοι από το σύνολο των προμηθευτών 
ηλεκτρικής ενέργειας (σχετ. 18).

Επειδή, επιπροσθέτως των ανωτέρω ΥΚΩ, σύμφωνα 
με το άρθρο 58Α του Νόμου ορίζεται ως ΥΚΩ, με σκο-
πό την υποστήριξη φορέων κοινωφελούς χαρακτήρα, η 
προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο σε 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προνοιακού χαρα-
κτήρα, τα εκκλησιαστικά - φιλανθρωπικά ιδρύματα και 
τους ειδικά πιστοποιημένους, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 5 του ν. 2646/1998, φορείς ιδιωτικού δικαί-
ου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι παρέχουν 
υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Η ανωτέρω υπηρεσία 
παρέχεται από το σύνολο των επιχειρήσεων που ασκούν 
δραστηριότητα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ενώ 
οι δαπάνες για την παροχή της επιμερίζονται για όλη 
την ελληνική επικράτεια, σε κάθε κατηγορία πελατών, 
περιλαμβανομένων των αυτοπαραγωγών.

Επειδή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του 
ν. 4821/2021, ειδικά για τη χρονική περίοδο κατά την 
οποία το ηλεκτρικό σύστημα της νήσου Κρήτης απο-

3 https://www.rae.gr/2021/07/26/apotelesmata-05072021/

τελεί μικρό συνδεδεμένο σύστημα (ΜΣΣ) σύμφωνα με 
τον ορισμό της περ. (λα) της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
Νόμου, ορίζεται ως ΥΚΩ η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας 
με τιμολογήσεις ίδιες, ανά κατηγορία καταναλωτή, όπως 
στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ενιαία τιμολόγηση των 
καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας στην επικράτεια). Για 
τον υπολογισμό της αντιστάθμισης που δικαιούνται να 
λάβουν οι πάροχοι της ΥΚΩ για την κάλυψη του κόστους 
παροχής της υπηρεσίας αυτής, προβλέπεται στην αυτή 
διάταξη του ν. 4821/2021 ότι εφαρμόζεται η μεθοδολο-
γία της υπ’ αρ. 14/2014 απόφασης της ΡΑΕ (Β’ 270) μόνο 
σε ό,τι αφορά την ενέργεια από συμβατικές μονάδες που 
εγχέεται στο Δίκτυο (MA_ΜΔΝΣΜ, μ και QX, SM (μ, j)). Ει-
δικότερα θέματα που άπτονται της παροχής της ως άνω 
ΥΚΩ σε ΜΣΣ δύνανται, σύμφωνα με την παρασχεθείσα 
δυνάμει της ίδιας ως άνω διάταξης εξουσιοδότηση, να 
καθορισθούν στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ και τον 
Κώδικα ΜΔΝ.

Επειδή, το προβλεπόμενο στην παρ. 1 του άρθρου 
55 του Νόμου προεδρικό διάταγμα, καθώς και η Έκ-
θεση Επιπτώσεων της παρ.  2 του ίδιου άρθρου, δεν 
έχουν εισέτι εκδοθεί, οι ΥΚΩ παρέχονται στη βάση των 
προμνησθεισών υπουργικών αποφάσεων (σχετ. 18), οι 
οποίες εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με τη μετα-
βατική διάταξη της παρ. 14 του άρθρου 196 του Νόμου, 
η οποία ορίζει ότι «[ο]ι αποφάσεις, κώδικες, κανονισμοί 
και εγχειρίδια, που έχουν εκδοθεί βάσει εξουσιοδοτικών 
διατάξεων από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, και τα 
οποία καταργούνται, τροποποιούνται, συμπληρώνονται 
ή αντικαθίστανται με διατάξεις του παρόντος νόμου, εξα-
κολουθούν να ισχύουν μέχρι την κατάργηση, τροποποίη-
ση, συμπλήρωση ή αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες διατάξεις του», καθώς των οριζόμενων στις 
διατάξεις των άρθρων 57, 58, 58Α και 58Β του Νόμου.

Επειδή, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 57 («Υποκα-
τάσταση διαχείρισης ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ») του 
ν. 4508/2017, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υποκαταστάθηκε από 
1.1.2018 αυτοδικαίως και ανεξαρτήτως του χρόνου 
γενέσεώς τους σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και 
έννομες σχέσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που απορρέουν από 
τη διαχείριση του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ της παρ. 8 
του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 και κατέστη από την 
εν λόγω ημεροχρονολογία μοναδικός διαχειριστής του 
ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ στην ελληνική επικράτεια.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρ-
θρου 55 («Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας») του Νόμου «[η] 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστής του 
ΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής και Λειτουργός στα Μη Διασυν-
δεδεμένα Νησιά, καθώς και οι Διαχειριστές Συστημάτων 
και Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου τηρούν ειδικό 
διαχειριστικό λογαριασμό για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέ-
λειας (ΥΚΩ). Ειδικότερα, ο ειδικός λογαριασμός που τηρεί 
η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υποδιαιρείται στον ειδικό λογαριασμό για 
τις ΥΚΩ στην αγορά του Διασυνδεδεμένου Συστήματος 
(ΔΣ) και στον ειδικό λογαριασμό για τις ΥΚΩ στην αγορά 
των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), σύμφωνα και 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο οικείο νομοθετικό 
και κανονιστικό πλαίσιο.
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Στον ειδικό διαχειριστικό λογαριασμό ΥΚΩ χρεώνο-
νται ως εκροές τα ανταλλάγματα που παρέχονται στους 
υπόχρεους παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας και 
πιστώνονται ως εισροές: α) τα έσοδα από τις σχετικές 
χρεώσεις που επιβάλλονται στους Πελάτες συμπεριλαμ-
βανομένων των Αυτοπαραγωγών, τα οποία συλλέγονται 
και αποδίδονται από τους Προμηθευτές και τους Αυτο-
προμηθευόμενους Πελάτες, β) τυχόν άλλα έσοδα που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Οι χρεώσεις ΥΚΩ αποδίδονται από τους Προμηθευτές 
και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες προς τη ΔΕΔ-
ΔΗΕ Α.Ε. ή τους Διαχειριστές Συστημάτων και Δικτύων 
Διανομής Φυσικού Αερίου ανεξαρτήτως της είσπραξης 
των κονδυλίων αυτών από τους Πελάτες τους.

Ο μηχανισμός ανάκτησης των χρεώσεων αυτών και 
απόδοσης του οφειλόμενου ανταλλάγματος, καθώς και 
κάθε ειδικότερη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 
μηχανισμού αυτού και τις εκκαθαρίσεις συναλλαγών, 
καθορίζονται στους οικείους Κώδικες Διαχείρισης [...], 
για δε την ηλεκτρική ενέργεια στους Κώδικες Διαχείρι-
σης των άρθρων 120, 128 και 130. Προϋπόθεση για την 
καταβολή του ανταλλάγματος της παρ. 4 του άρθρου 56 
αποτελεί η τήρηση χωριστών λογαριασμών, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στην παρ. 9.».

Επειδή, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 
55 του Νόμου, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στο πλαίσιο των αρμο-
διοτήτων της ως μοναδικός Διαχειριστής του ειδικού 
λογαριασμού των ΥΚΩ, αν στο τέλος εκάστου ημερο-
λογιακού μήνα, καθώς και εκάστου ημερολογιακού 
έτους το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα των σχετικών 
λογαριασμών που παρακολουθεί διακριτά σε επίπεδο 
Διασυνδεδεμένου Συστήματος (ΔΣ) και Μη Διασυνδεδε-
μένων Νησιών (ΜΔΝ) δεν είναι ισοσκελισμένο και διαπι-
στώνεται έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού, προβαίνει 
στην απόδοση των οφειλομένων στους κατόχους άδειας 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με ειδική 
μεθοδολογία, η οποία καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, 
κατόπιν εισήγησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Επειδή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 
του άρθρου 36 του ν. 4067/2012, όπως ισχύει υπόχρεοι 
καταβολής του ανταλλάγματος ΥΚΩ είναι οι εκάστοτε 
χρήστες κάθε παροχής ηλεκτροδότησης, οι οποίοι το συ-
γκαταβάλλουν στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας 
με διακριτή χρέωση στους λογαριασμούς κατανάλωσης 
που λαμβάνουν, όπως η κατανάλωση αυτή προσδιορί-
ζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου, καθώς και 
οι αυτοπρομηθευόμενοι πελάτες. [...]

Το αντάλλαγμα ΥΚΩ αποδίδεται σύμφωνα με τους οι-
κείους Κώδικες Διαχείρισης από τους προμηθευτές και 
τους αυτοπρομηθευόμενους πελάτες στον ειδικό λογα-
ριασμό ΥΚΩ που τηρείται από τον αρμόδιο Διαχειριστή, 
σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011.

Από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού καταβάλλεται 
από τον αρμόδιο Διαχειριστή εξ ολοκλήρου αντιστάθ-
μιση στους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας για τις παρεχόμενες από αυτούς Υπηρεσίες 
Κοινής Ωφέλειας.

Σε περίπτωση ελλείμματος ή πλεονάσματος του ετή-
σιου οικονομικού αποτελέσματος του ειδικού λογαρια-

σμού ΥΚΩ, οι μοναδιαίες χρεώσεις του ανταλλάγματος 
ΥΚΩ της παρ. 1α αναπροσαρμόζονται τον Ιούνιο και το 
Δεκέμβριο έκαστου έτους στο πλαίσιο παρακολούθη-
σης του ειδικού λογαριασμού, μετά από εισήγηση της 
ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη την εισή-
γηση του αρμόδιου διαχειριστή, τυχόν σωρευτικά ελ-
λείμματα, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 55 του 
ν. 4001/2011, την ανάγκη τήρησης ενός αποθέματος 
ασφαλείας και τυχόν κάλυψη του κόστους από τον κρα-
τικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο. 
Η αναπροσαρμογή θα μηδενίζει το προβλεπόμενο έλ-
λειμμα του τρέχοντος και του επόμενου έτους, στο οποίο 
ενσωματώνεται το τυχόν έλλειμμα του προηγούμενου 
έτους. Ο αρμόδιος Διαχειριστής αποστέλλει τη σχετική 
εισήγηση στη ΡΑΕ το Μάρτιο και το Σεπτέμβριο έκαστου 
έτους με στοιχεία και εκτιμήσεις του ετήσιου οικονομι-
κού αποτελέσματος του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ του 
τρέχοντος και του επόμενου έτους. Η ΡΑΕ αποστέλλει 
τον Μάιο και τον Νοέμβριο έκαστου έτους την εισήγηση 
στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται 
να καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, πλή-
ρως ή μερικώς, το κόστος παροχής Υπηρεσιών Κοινής 
Ωφέλειας, με αντίστοιχη πίστωση ως εισροή του ειδικού 
διαχειριστικού λογαριασμού για τις Υπηρεσίες Κοινής 
Ωφέλειας που τηρεί ο αρμόδιος διαχειριστής, σύμφωνα 
με την παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011.[…]».

ΙΙ. Επί της τροποποίησης του ισχύοντος κανονιστικού 
πλαισίου - Σύντομο ιστορικό

Επειδή, αναφορικά με τη διαχείριση του Ειδικού Λο-
γαριασμού ΥΚΩ (εφεξής: «ΕΛΥΚΩ») και τη διαδικασία 
εκκαθάρισης των συναλλαγών για τις ΥΚΩ που παρέχο-
νται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα («ΥΚΩ ΔΣ»), όπως 
αναφέρεται ανωτέρω, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., λόγω της εκ του 
νόμου (παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 4508/2017) επελ-
θούσας ειδικής διαδοχής στη διαχείριση των ΥΚΩ, η 
οποία διαδοχή περιλαμβάνει, κατά τους ορισμούς του 
νόμου, την από 1.1.2018 αυτοδίκαιη και ανεξαρτήτως 
του χρόνου γενέσεως υποκατάσταση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις 
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που απορρέουν από τη διαχείριση του 
ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ της παρ. 8 του άρθρου 55 
του ν. 4001/2011, οφείλει να τηρεί, κατά το μεταβατικό 
διάστημα και έως την προσαρμογή του οικείου κανο-
νιστικού πλαισίου που διέπει την παροχή των ΥΚΩ στη 
νομοθετική μεταβολή που επέφεραν οι διατάξεις των 
άρθρων 56 και 57 του ν. 4508/2017, τις διατάξεις που 
διείπαν και κατά περίπτωση διέπουν, σύμφωνα με τις 
αρχές του διαχρονικού δικαίου, την εκκαθάριση των σχε-
τικών με τις ΥΚΩ ΔΣ συναλλαγών, ήτοι ιδίως τις διατάξεις 
του Εγχειριδίου.

Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης 
σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης 
ΕΣΜΗΕ, ως ίσχυε έως την ανωτέρω νομοθετική μεταβο-
λή, καθώς και τις διατάξεις του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης 
Αγοράς.

Επειδή, για λόγους που ανάγονται στην ασφάλεια δι-
καίου, τη συστηματική και κανονιστική πληρότητα του 
πλαισίου που διέπει την παροχή των ΥΚΩ, την προσή-
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κουσα εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55 του 
Νόμου για την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση 
του ΕΛΥΚΩ και την ομαλή και εύθετη εκκαθάριση των 
σχετικών συναλλαγών χάριν εύρυθμης λειτουργίας της 
αγοράς και διασφάλισης παροχής υψηλής ποιότητας 
υπηρεσιών στον καταναλωτή, η ΡΑΕ κρίνει ότι το οικείο 
κανονιστικό πλαίσιο χρήζει συμπλήρωσης και κατά περί-
πτωση τροποποίησης. Συγκεκριμένα, κρίνεται αναγκαία 
η συμπλήρωση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης 
ΕΔΔΗΕ και η τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα 
ΜΔΝ κατά τα αναλυτικώς διαλαμβανόμενα στις υπό ΙΙΙ. 
και IV. αντίστοιχα ενότητες της παρούσας.

Επειδή, για την προσαρμογή του κανονιστικού πλαι-
σίου που διέπει τις ΥΚΩ, ως πρόκριμα για την εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 55 του Νόμου, η ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστής του ΕΛΥΚΩ, 
υπέβαλε στη ΡΑΕ εισήγηση (σχετ. 24), μεταξύ άλλων, για 
την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης 
ΕΔΔΗΕ και του Κώδικα ΜΔΝ.

Επειδή, κατόπιν της ως άνω αρχικής εισήγησης του Δι-
αχειριστή, χάριν αποσαφήνισης ορισμένων σημείων αυ-
τής προς διασφάλιση της πληρότητας και αποτελεσματι-
κότητας των προτεινόμενων ρυθμίσεων, η ΡΑΕ απηύθυνε 
στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. την από 14.06.2019 επιστολή της (σχετ. 
25), την οποία ακολούθησαν διαβουλεύσεις μεταξύ της 
ΡΑΕ και του Διαχειριστή, στο πλαίσιο των οποίων συ-
ζητήθηκαν αναλυτικότερα τα επιμέρους προς ρύθμιση 
ζητήματα χάριν διαμόρφωσης κοινής αντίληψης για τις 
τροποποιήσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή των 
ως άνω διατάξεων του άρθρου 55 του Νόμου. Κατόπιν 
ολοκλήρωσης των ως άνω διαβουλεύσεων, ήταν κοινή 
κατανόηση της ΡΑΕ και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ότι ο Διαχειρι-
στής επρόκειτο να υποβάλει αναθεωρημένη εισήγηση 
για τη θέσπιση των κανονιστικών διατάξεων που απαι-
τούντο για την εύθετη διαχείριση του ΕΛΥΚΩ και την 
ομαλή εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών.

Επειδή, δεδομένων των τροποποιήσεων που επέφε-
ραν στο νομοθετικό πλαίσιο για τις ΥΚΩ οι διατάξεις των 
άρθρων 56 και 57 του ν. 4508/2017 και λαμβάνοντας 
υπόψη τα όσα διημείφθησαν στις διαβουλεύσεις μετα-
ξύ στελεχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και της ΡΑΕ, η Αρχή με 
την από 25.11.2020 επιστολή της (σχετ. 27) κάλεσε τη 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., όπως υποβάλει επικαιροποιημένη τελική 
εισήγηση για τη θέσπιση των κανονιστικών διατάξεων 
που απαιτούνταν για τη διαχείριση του ΕΛΥΚΩ και την 
εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών. Η ΡΑΕ απέστειλε 
στο Διαχειριστή εκ νέου επιστολή στις 23.12.2020 (σχετ. 
29), με την οποία διαβίβασε σχέδιο προτεινόμενης συ-
μπλήρωσης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ και έθεσε 
νέα προθεσμία υποβολής αφενός εισήγησης για την τρο-
ποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ΜΔΝ, αφετέρου 
διακριτής εισήγησης για την προβλεπόμενη στην παρ. 10 
του άρθρου 55 του Νόμου ειδική μεθοδολογία απόδο-
σης των οφειλόμενων στους κατόχους άδειας προμή-
θειας ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση ελλείμματος 
του ΕΛΥΚΩ.

Επειδή, η Αρχή έκρινε σκόπιμη την επίσπευση της 
διαδικασίας συμπλήρωσης του κανονιστικού πλαισίου 
των ΥΚΩ, δεδομένου ότι η εν λόγω συμπλήρωση είχε 

καταστεί επιτακτική για την ορθή και αποτελεσματική 
διαχείριση του ΕΛΥΚΩ, την εύρυθμη λειτουργία της αγο-
ράς και την προστασία των συμφερόντων των κατανα-
λωτών. Προς τούτο διενήργησε δημόσια διαβούλευση 
για την προτεινόμενη τροποποίηση και κατά περίπτωση 
συμπλήρωση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ και του Κώ-
δικα ΜΔΝ αναφορικά με τις ρυθμίσεις για τη διαχείριση 
του ΕΛΥΚΩ και τη διενέργεια της εκκαθάρισης των σχε-
τικών συναλλαγών (σχετ. 30). Στο πλαίσιο της δημόσιας 
διαβούλευσης, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υπέβαλε τις απόψεις επί 
των ως άνω ρυθμίσεων, καθώς και επί έτερων διατά-
ξεων του Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ, την τροποποίηση 
ή, κατά περίπτωση, συμπλήρωση των οποίων έκρινε 
ως επιβεβλημένη επί θεμάτων μη σχετιζόμενων με τον 
ΕΛΥΚΩ. Επιπρόσθετα, υπέβαλε την εισήγησή της επί της 
ειδικής μεθοδολογίας απόδοσης οφειλόμενων ανταλ-
λαγμάτων ΥΚΩ σε περίπτωση ελλείμματος του ΕΛΥΚΩ 
κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 55 του 
Νόμου (σχετ. 32).

Επειδή, η ΡΑΕ, κατόπιν περαιτέρω επεξεργασίας των 
υποβληθεισών από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απόψεων επί των 
προτεινόμενων τροποποιήσεων και κατά περίπτωση 
συμπληρώσεων διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔ-
ΔΗΕ και του Κώδικα ΜΔΝ, σε συνεργασία με στελέχη του 
Διαχειριστή (βλ. σχετ. 33), διενήργησε εκ νέου δημόσια 
διαβούλευση (σχετ. 34) επί επικαιροποιημένου σχεδίου 
διατάξεων για την τροποποίηση ή, κατά περίπτωση, συ-
μπλήρωση των Κωδίκων Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ και ΜΔΝ 
σχετικά με τη διαχείριση του ΕΛΥΚΩ και τη διενέργεια 
της εκκαθάρισης των σχετικών συναλλαγών, καθώς και 
επί πρόσθετων, μη σχετιζόμενων με τη διαχείριση του 
ΕΛΥΚΩ κατά τα ανωτέρω, διατάξεων που είχε εισηγηθεί 
η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα ΜΔΝ, 
κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην ενότητα IV. της 
παρούσας.

Επειδή, η ΡΑΕ, αφού μελέτησε ενδελεχώς και έλαβε 
υπόψη τα σχόλια των συμμετεχόντων στην ανωτέρω 
συμπληρωματική δημόσια διαβούλευση (σχετ. 34), προ-
έβη σε τελική επεξεργασία της εισήγησης της ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε., πραγματοποιώντας τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που 
έκρινε απαραίτητες.

ΙΙΙ. Επί της συμπληρώσεως του Κώδικα Διαχείρισης 
ΕΔΔΗΕ

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 128 («Κώδικας Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ») του Νό-
μου, η διαχείριση του ΕΔΔΗΕ διενεργείται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, ο οποί-
ος καταρτίζεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., η οποία υποβάλλει 
σχετική γνώμη στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας δια-
βούλευσης, και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και 
προσθήκες, εκδίδει με απόφασή της το τελικό κείμενο 
του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, το οποίο δημοσι-
εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο εν λόγω 
Κώδικας τροποποιείται, είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε 
κατόπιν αιτήματος της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ή τρίτων προσώπων 
που έχουν έννομο συμφέρον, κατ’ εφαρμογήν της προ-
περιγραφείσας διαδικασίας.

Επειδή, ως προς τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ, η 
ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη θεμελιώδη μεταβολή που 
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επέφερε ως προς τη διαχείριση του ΕΛΥΚΩ η διάταξη 
της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 4508/2017 καθώς τη 
συναφώς υποβληθείσα εισήγηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., 
αξιολογεί ότι απαιτείται η εισαγωγή διατάξεων - και δη 
διακριτού κεφαλαίου - στον Κώδικα για την πρόβλεψη, 
το πρώτον, διαχείρισης του ΕΛΥΚΩ από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
στο σύνολο της επικράτειας, το διαχωρισμό του ειδικού 
λογαριασμού σε δύο υπολογαριασμούς, αφενός για το 
ΔΣ αφετέρου για τα ΜΔΝ, καθώς και τη ρύθμιση ειδικό-
τερων ζητημάτων που αφορούν στον καθορισμό των 
εισροών και εκροών των ως άνω υπολογαριασμών και 
των λογιστικών πράξεων που διενεργούνται κατά την 
τήρησή τους, τον προσδιορισμό του ύψους χρεώσεων 
και πιστώσεων κατά τη διαδικασία μηνιαίας και ετήσιας 
εκκαθάρισης του ΕΛΥΚΩ, τη διαδικασία εκκαθάρισης 
συναλλαγών ΥΚΩ στο ΔΣ, συμπεριλαμβανομένων ζητη-
μάτων που αφορούν στην έκδοση εκατέρωθεν τιμολογί-
ων και τον καθορισμό των σχετικών προθεσμιών, καθώς 
τη διενέργεια εκκαθάρισης σε περίπτωση υπερημερίας 
συμμετέχοντος, τον υπολογισμό των μηνιαίων χρεώ-
σεων Εκπροσώπων Φορτίου για Πελάτες ΥΤ, ΜΤ και ΧΤ 
στο ΔΣ, τη διαδικασία και τον τύπο αποστολής των ανα-
γκαίων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε., ως Διαχειριστή ΥΚΩ, δεδομένων από τους λοιπούς 
αρμόδιους Διαχειριστές, καθώς και την παρακολούθηση 
του ΕΛΥΚΩ για την έγκαιρη λήψη των ενδεδειγμένων 
μέτρων διαχείρισης τυχόν διαφαινόμενου αρνητικού 
οικονομικού αποτελέσματος του εν λόγω λογαριασμού.

ΙV. Επί της τροποποίησης του Κώδικα ΜΔΝ
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-

θρου 130 («Κώδικας Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημά-
των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών») του Νόμου, η δια-
χείριση της παραγωγής των ΜΔΝ διενεργείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κώδικα ΜΔΝ. Ο εν λόγω Κώδικας 
καταρτίζεται από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και υποβάλλεται στη 
ΡΑΕ. Η ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, και αφού 
προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει 
με απόφασή της το τελικό κείμενο του Κώδικα ΜΔΝ, το 
οποίο δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Ο Κώδικας τροποποιείται, είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ, 
είτε κατόπιν αιτήματος της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ή τρίτων προσώ-
πων που έχουν έννομο συμφέρον, κατ’ εφαρμογήν της 
προπεριγραφείσας διαδικασίας.

Επειδή, συναφώς ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 
5 του Κώδικα ΜΔΝ, ότι ο Κώδικας ΜΔΝ μπορεί να τρο-
ποποιείται, είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ, όταν το κρίνει 
σκόπιμο, βάσει ιδίως της εμπειρίας που αποκτά από την 
εφαρμογή του, της αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου, 
των προτάσεων των Συμμετεχόντων στην Αγορά ΜΔΝ, 
είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος του Διαχειριστή ΜΔΝ. 
Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του 
αυτού άρθρου, απαιτείται σχετική εισήγηση του Διαχει-
ριστή ΜΔΝ και θέση του σχεδίου τροποποίησης του Κώ-
δικα σε δημόσια διαβούλευση πριν από την έγκρισή του.

Επειδή, στο πλαίσιο προσαρμογής των διατάξεων 
του Κώδικα ΜΔΝ στο καθεστώς ενιαίας διαχείρισης του 
ΕΛΥΚΩ σε ΔΣ και ΜΔΝ από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως μοναδικό 
διαχειριστή του εν λόγω Λογαριασμού, απαιτείται η τρο-

ποποίηση των διατάξεών του σχετικά με τα ακόλουθα 
ζητήματα:

(α) για την πρόβλεψη ειδικού υπολογαριασμού (ΕΛΥ-
ΚΩ_ΜΔΝ) για τις υπηρεσίες ΥΚΩ στα ΜΔΝ με επιμέρους 
λογαριασμούς ανά Συμμετέχοντα,

(β) τον καθορισμό των εφαρμοστέων διατάξεων επί 
της διαχείρισης και της διαδικασίας εκκαθάρισης του εν 
ως άνω υπολογαριασμού και την κανονιστική σύνδεση 
των σχετικών διατάξεων του Κώδικα ΜΔΝ με τις σχετικές 
με τον ΕΛΥΚΩ διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ 
και την ειδική μεθοδολογία της παρ. 10 του άρθρου 55 
του Νόμου,

(γ) τη ρύθμιση της διαδικασίας μηνιαίας εκκαθάρι-
σης ειδικά για τις ΥΚΩ ΜΔΝ, συμπεριλαμβανομένης της 
ρύθμισης ειδικότερων θεμάτων που συνέχονται με τη 
διαχείριση του υπολογαριασμού και την εκκαθάριση των 
σχετικών συναλλαγών ΥΚΩ στα ΜΔΝ, όπως ενδεικτικά 
την έκδοση εκατέρωθεν τιμολογίων και τον καθορισμό 
των σχετικών προθεσμιών,

(δ) τη διενέργεια μηνιαίας εκκαθάρισης σε περίπτωση 
υπερημερίας συμμετέχοντος, καθώς και την εφαρμο-
γή της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/73978/911 υπουργικής 
απόφασης.

Επειδή, επιπροσθέτως των κατά τα ανωτέρω απαιτού-
μενων για τη συστηματική και κανονιστική πληρότητα 
των διατάξεων του Κώδικα ΜΔΝ που διέπουν τις ΥΚΩ 
τροποποιήσεων, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστής ΜΔΝ, 
με την αρχική υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-242246/04.07.2018 
εισήγησή της (σχετ. 23), αλλά και στη συνέχεια με την 
υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-246073/25.09.2018 επικαιροποιημένη 
εισήγησή της (σχετ. 24), πρότεινε την τροποποίηση ή 
κατά περίπτωση συμπλήρωση έτερων, μη σχετιζόμενων 
με τον ΕΛΥΚΩ, διατάξεων του Κώδικα ΜΔΝ.

Επειδή, ειδικότερα, σύμφωνα με το υπό στοιχεία ΡΑΕ 
Ι-231969/06.02.2018 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (σχετ. 
22), προκειμένου να υποβληθούν από το Διαχειριστή 
ΜΔΝ στη ΡΑΕ, προς έγκριση, τα απολογιστικά στοιχεία 
ενέργειας και κόστους της ΔΕΗ Α.Ε., ως μοναδικού Παρα-
γωγού Συμβατικών Μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στα 
ΜΔΝ, απαιτείται προηγουμένως να είναι σύμφωνα με τις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε., οι οποίες 
δημοσιεύονται έως τις αρχές Απριλίου του επόμενου 
έτους εκκαθάρισης, και να ελεγχθούν ενδελεχώς από τη 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. η οποία εν συνεχεία θα διενεργήσει την ετή-
σια οριστική εκκαθάριση του Ανταλλάγματος ΥΚΩ στα 
ΜΔΝ. Περαιτέρω, αναφορικά με τη λήψη των στοιχείων 
καταμέτρησης κατανάλωσης έως το τέλος Μαΐου του 
επόμενου έτους εκκαθάρισης, λόγω της ιδιαιτερότητας 
των ΜΔΝ, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επεσήμανε ότι δεν είναι εφικτή 
η οριστική καταμέτρηση του συνόλου των παροχών του 
έτους εκκαθάρισης. Ενόψει των ανωτέρω, ο Διαχειριστής 
εισηγήθηκε την τροποποίηση των προθεσμιών του άρ-
θρου 184 του Κώδικα ΜΔΝ για την υποβολή στη ΡΑΕ 
των απολογιστικών στοιχείων κόστους ενέργειας και 
τον υπολογισμό του ετήσιου Ανταλλάγματος ΥΚΩ_ΜΔΝ.

Επειδή, η αλλαγή της Δήλωσης Εκπροσώπησης ενός 
Εκπροσώπου Φορτίου στα ΜΔΝ που οφείλεται σε μετα-
βολή των καταχωρημένων μετρητών του, προϋποθέτει 
την κατ’ ελάχιστο αξιοσημείωτη μεταβολή των οικονο-
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μικών συναλλαγών του (Εκπροσώπου Φορτίου) με τον 
Διαχειριστή ΜΔΝ, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εισηγήθηκε την τρο-
ποποίηση του άρθρου 13 του Κώδικα ΜΔΝ με την προ-
σθήκη ελάχιστου ορίου ποσοστού διαφοροποίησης επί 
του επανυπολογισθέντος ποσού Εγγύησης της σχετικής 
περιόδου κάλυψης εγγυήσεων, καθώς έτσι διασφαλίζε-
ται η διαχρονικότητα του μέτρου.

Επειδή, η λύση της Σύμβασης Συμμετοχής ενός Εκ-
προσώπου Φορτίου στην αγορά των ΜΔΝ δύναται να 
πραγματοποιείται με οικειοθελή αποχώρηση του Εκπρο-
σώπου Φορτίου, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εισηγήθηκε τη σχετική 
τροποποίηση του άρθρου 49 του Κώδικα ΜΔΝ.

Επειδή, σύμφωνα με τις παρ. 12 και 13 του άρθρου 
13 («Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς 
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. και από Υβριδικούς Σταθμούς (ΥΒΣ)») 
του ν. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του 
άρθρου 13 του ν. 4414/2016: «12. Η αποζημίωση της 
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τους Υβριδι-
κούς Σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο των Μ.Δ.Ν., 
η οποία προέρχεται από απορρόφηση ενέργειας από 
το Δίκτυο κατόπιν εντολής της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως Δι-
αχειριστή των Μ.Δ.Ν., για διάθεση από τον Υβριδικό 
Σταθμό της εγγυημένης του παροχής, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην οικεία άδεια παραγωγής, υπολογίζεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Πώλησης ή στη 
Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης την οποία συνάπτουν 
οι κάτοχοι των εν λόγω Υβριδικών Σταθμών. Η ενέργεια 
αυτή νοείται ως συμβατική ενέργεια και η αποζημίωση 
για την παραγωγή της ενέργειας αυτής, καταβάλλεται 
στους κατόχους Υβριδικών Σταθμών από τους λογαρια-
σμούς που τηρεί η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως Διαχειριστής των 
Μ.Δ.Ν., για τις συμβατικές μονάδες, με βάση τις διατάξεις 
του Κώδικα Διαχείρισης Μ.Δ.Ν. 13. Η αποζημίωση για 
το τίμημα διαθεσιμότητας ισχύος Υβριδικών Σταθμών 
που συνδέονται στο Δίκτυο Μ.Δ.Ν., καταβάλλεται στους 
κατόχους Υβριδικών Σταθμών από τους λογαριασμούς 
που τηρεί ο Διαχειριστής των Μ.Δ.Ν., για τις συμβατικές 
μονάδες, με βάσει τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης 
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών».

Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις 
του άρθρου 13 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, η ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε. εισηγήθηκε την τροποποίηση των άρθρων 172, 174, 
178 και 192 του Κώδικα ΜΔΝ, προκειμένου να προβλε-
φθεί η αποζημίωση των ΥΒΣ για την ενέργεια που εγχέ-
ουν και τη διαθεσιμότητα ισχύος, καθώς και η χρέωσή 
τους για την ενέργεια που απορροφούν από το δίκτυο, 
μέσω των Λογαριασμού Εκκαθάρισης Λ-Α, Λ-Ζ και Λ-Γ.

Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει:
1. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τα άρθρα 3, 

22, της παρ. 8  του άρθρου 55 και της παρ. 1 του άρθρου 
128 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) για τη συμπλήρωση των 
διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ (Β’ 78/2017), 
όπως ισχύει, ως εξής:

«Κεφάλαιο 33: Τήρηση Ειδικού Λογαριασμού Υπηρεσι-
ών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και εκκαθάριση συναλλαγών

Άρθρο 144
Ειδικός Λογαριασμός ΥΚΩ

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ τηρεί, ως διαχειριστής των Υπηρεσιών 
Κοινής Ωφέλειας («Διαχειριστής ΥΚΩ») στο σύνολο της 

Επικράτειας, τον Ειδικό Λογαριασμό Υπηρεσιών Κοινής 
Ωφέλειας («ΕΛΥΚΩ»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 55 παρ. 8 και 10 του ν. 4001/2011, ως ισχύει. Ο 
ΕΛΥΚΩ αναλύεται σε δύο (2) δευτεροβάθμιους ειδικούς 
λογαριασμούς, και συγκεκριμένα: α) τον Ειδικό Υπολο-
γαριασμό ΥΚΩ στην αγορά Διασυνδεδεμένου Συστή-
ματος («ΕΛΥΚΩ ΔΣ») και β) τον Ειδικό Υπολογαριασμό 
ΥΚΩ στην αγορά Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών («ΕΛΥΚΩ 
ΜΔΝ»).

2. Ο Διαχειριστής ΥΚΩ καταβάλλει, από τα έσοδα του 
ΕΛΥΚΩ, αντάλλαγμα στους κατόχους άδειας προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας για τις παρεχόμενες από αυτούς 
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. Η υποχρέωση του Διαχειριστή ΥΚΩ να κα-
ταβάλει εξ’ ολοκλήρου αντιστάθμιση στους δικαιούχους 
κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για 
τις παρεχόμενες από αυτούς ΥΚΩ περιορίζεται στα έσο-
δα του ΕΛΥΚΩ από την είσπραξη των χρεώσεων ΥΚΩ, 
καθώς και λοιπές εισροές του Λογαριασμού, κατά τα 
προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 145
Καθορισμός εισροών και εκροών ΕΛΥΚΩ ΔΣ και 
σχετικές λογιστικές πράξεις κατά την τήρηση του 
υπολογαριασμού

1. Εκροές του ΕΛΥΚΩ ΔΣ, οι οποίες αποτυπώνονται 
λογιστικά ως χρεώσεις αυτού, αποτελούν οι πληρωμές 
του Διαχειριστή ΥΚΩ προς τους δικαιούχους του ανταλ-
λάγματος ΥΚΩ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, καθώς 
και λοιπές εκροές κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη 
νομοθεσία.

2. Εισροές του ΕΛΥΚΩ ΔΣ, οι οποίες αποτυπώνονται 
λογιστικά ως πιστώσεις αυτού, αποτελούν τα ποσά που 
αντιστοιχούν στις χρεώσεις ΥΚΩ που επιβάλλονται στους 
Πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των Αυτοπαραγωγών, 
τα οποία συλλέγονται και αποδίδονται στον Διαχειριστή 
ΥΚΩ από τους Προμηθευτές και τους Αυτοπρομηθευό-
μενους Πελάτες που δραστηριοποιούνται στο Διασυν-
δεδεμένο Σύστημα, καθώς και λοιπές εισροές κατά τα 
προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 146
Καθορισμός εισροών και εκροών ΕΛΥΚΩ ΜΔΝ 
και σχετικές λογιστικές πράξεις κατά την τήρηση 
του υπολογαριασμού

1. Εκροές του ΕΛΥΚΩ ΜΔΝ, οι οποίες αποτυπώνονται 
λογιστικά ως χρεώσεις αυτού, αποτελούν οι πληρωμές 
του Διαχειριστή ΥΚΩ προς τους δικαιούχους του ανταλ-
λάγματος ΥΚΩ στα ΜΔΝ, καθώς και λοιπές εκροές κατά 
τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

2. Εισροές του ΕΛΥΚΩ ΜΔΝ, οι οποίες αποτυπώνονται 
λογιστικά ως πιστώσεις αυτού, αποτελούν τα ποσά που 
αντιστοιχούν στις χρεώσεις ΥΚΩ που επιβάλλονται στους 
Πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των Αυτοπαραγωγών, 
τα οποία συλλέγονται και αποδίδονται στον Διαχειριστή 
ΥΚΩ από τους Προμηθευτές και τους Αυτοπρομηθευ-
όμενους Πελάτες που δραστηριοποιούνται στα ΜΔΝ, 
καθώς και λοιπές εισροές κατά τα προβλεπόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία.
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3. Η διαδικασία Μηνιαίας και Ετήσιας εκκαθάρισης ΥΚΩ 
ΜΔΝ διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 179, 183 και 
184 του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων 
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών («Κώδικας ΜΔΝ»). Οι 
προβλεπόμενες χρεοπιστώσεις διενεργούνται υπό τους 
όρους του άρθρου 41 του ν. 4643/2019 (Α’ 193) και της 
από 28.07.2020 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/73978/911 
με τίτλο «Συμψηφισμός απαιτήσεων που καταχωρίζονται 
στους λογιστικούς λογαριασμούς των Διαχειριστών του 
Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας και του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, καθώς και του Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυή-
σεων Προέλευσης, κατά το άρθρο 41 του ν. 4643/2019 
(Α’ 193), ως ισχύει», όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 147
Προσδιορισμός ύψους χρεώσεων και πιστώσεων 
κατά τη διαδικασία μηνιαίας και ετήσιας εκκαθά-
ρισης του Ειδικού Λογαριασμού ΥΚΩ

1. Ο ΕΛΥΚΩ, που παρακολουθεί διακριτά σε επίπεδο 
Διασυνδεδεμένου Συστήματος και ΜΔΝ ο Διαχειριστής 
ΥΚΩ, θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένος στο τέλος εκά-
στου ημερολογιακού μήνα («Μηνιαία εκκαθάριση») και 
στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους («Ετήσια εκκα-
θάριση»), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη 
νομοθεσία.

2. Μετά το πέρας εκάστου ημερολογιακού μηνός, εκτε-
λούνται οι παρακάτω ενέργειες:

α) Για τον προσδιορισμό του ύψους των πιστώσεων 
κατά τη διαδικασία Μηνιαίας εκκαθάρισης του ΕΛΥΚΩ:

i. Υπολογίζεται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και κοι-
νοποιείται στον Διαχειριστή ΥΚΩ το ποσό που αναλογεί 
στην κατανάλωση των Πελατών Υψηλής Τάσης του ΔΣ 
ανά Εκπρόσωπο Φορτίου βάσει των μοναδιαίων χρεώ-
σεων ΥΚΩ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 
148 και 149 του παρόντος.

ii. Υπολογίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου 
το ποσό που αναλογεί στην κατανάλωση των Πελατών 
Δικτύου του Διασυνδεδεμένου Συστήματος ανά Εκπρό-
σωπο Φορτίου και κατηγορία Πελατών βάσει των μονα-
διαίων χρεώσεων ΥΚΩ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στα άρθρα 148 και 150 του παρόντος.

iii. Υπολογίζεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, διακριτά 
ανά Σύστημα ΜΔΝ, το ποσό που αναλογεί στην κατανά-
λωση των Πελατών Δικτύου των ΜΔΝ ανά Εκπρόσωπο 
Φορτίου και κατηγορία Πελατών βάσει των μοναδιαίων 
χρεώσεων ΥΚΩ, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από τη 
ΡΑΕ μεθοδολογία.

β) Για τον προσδιορισμό του ύψους των χρεώσεων 
κατά τη διαδικασία Μηνιαίας εκκαθάρισης του ΕΛΥΚΩ, 
ο Διαχειριστής ΥΚΩ υπολογίζει, βάσει εγκεκριμένων από 
τη ΡΑΕ μεθοδολογιών, την πίστωση (Αντάλλαγμα ΥΚΩ) 
που αντιστοιχεί σε κάθε Προμηθευτή για την παροχή 
των ΥΚΩ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στα ΜΔΝ 
διακριτά, ως το άθροισμα:

i. της πίστωσης που αντιστοιχεί σε κάθε Προμηθευτή 
ως αντάλλαγμα για την παροχή της υπηρεσίας Κοινωνι-
κού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ),

ii. της πίστωσης που αντιστοιχεί σε κάθε Προμηθευτή 
ως αντάλλαγμα για την παροχή της υπηρεσίας Τιμολογί-
ου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), και

iii. της πίστωσης που αντιστοιχεί σε κάθε Προμηθευ-
τή ως αντάλλαγμα για την παροχή ενιαίου τιμολογίου 
ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των ΜΔΝ 
(ΥΚΩ_ΜΔΝ).

γ) Εάν μετά τη Μηνιαία εκκαθάριση o ΕΛΥΚΩ είναι 
πλεονασματικός (ήτοι οι πιστώσεις του μήνα είναι με-
γαλύτερες από τις χρεώσεις του μήνα ή υπάρχει επαρκές 
αποθεματικό στον ΕΛΥΚΩ για την κάλυψη του συνόλου 
των χρεώσεων για τον συγκεκριμένο μήνα), ο Διαχειρι-
στής ΥΚΩ εκτελεί τις χρεοπιστώσεις βάσει της εν λόγω 
μηνιαίας εκκαθάρισης λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμε-
να στην ειδική μεθοδολογία της παρ. 10 του άρθρου 55 
του ν. 4001/2011.

δ) Εάν μετά τη Μηνιαία εκκαθάριση ο ΕΛΥΚΩ είναι ελ-
λειμματικός, είτε διότι οι πιστώσεις του μήνα είναι μικρό-
τερες από τις χρεώσεις του μήνα και δεν υπάρχει επαρκές 
αποθεματικό στον ΕΛΥΚΩ για την κάλυψη του συνόλου 
των χρεώσεων του συγκεκριμένου μήνα, είτε λόγω Ελ-
λείμματος Συναλλαγών, το οποίο νοείται ως το σύνολο 
των χρηματικών ποσών το οποίο δεν καταβάλλεται από 
τους Προμηθευτές και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πε-
λάτες εντός της προθεσμίας που τίθεται κατά περίπτωση, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Κεφάλαιο για τις 
ΥΚΩ ΔΣ και στον Κώδικα ΜΔΝ για τις ΥΚΩ ΜΔΝ, ο Δια-
χειριστής ΥΚΩ εκτελεί τις χρεοπιστώσεις βάσει της εν 
λόγω μηνιαίας εκκαθάρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην ειδική μεθοδολογία της παρ. 10 του άρθρου 55 
του ν. 4001/2011 ενημερώνοντας τους Εκπροσώπους 
Φορτίου δια σχετικής σημείωσης στην Κατάσταση Μη-
νιαίας Εκκαθάρισης σχετικά με το ποσοστό απομείωσης 
του Ανταλλάγματος ΥΚΩ κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 
του άρθρου 148 του παρόντος.

ε) Εφόσον μετά την εκτέλεση των ανωτέρω χρεοπιστώ-
σεων για το συγκεκριμένο μήνα προκύψει πλεόνασμα του 
ΕΛΥΚΩ, ο Διαχειριστής ΥΚΩ εξοφλεί από το πλεόνασμα 
αυτό τυχόν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις Προμηθευτών 
που δραστηριοποιούνται στις αντίστοιχες αγορές από 
ανταλλάγματα προηγούμενων περιόδων αναφοράς σύμ-
φωνα με την ειδική μεθοδολογία της παρ. 10 του άρθρου 
55 του ν. 4001/2011. Εάν δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες 
απαιτήσεις, το πλεόνασμα παραμένει ως αποθεματικό 
στους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του ΕΛΥΚΩ για 
να καλύψει ενδεχόμενα ελλείμματα επόμενων περιόδων 
σύμφωνα με την ως άνω μεθοδολογία.

3. Μετά το πέρας εκάστου ημερολογιακού έτους, εκτε-
λούνται οι παρακάτω ενέργειες:

α) Με την ολοκλήρωση της αποστολής των σχετικών 
δεδομένων από τους αρμόδιους Διαχειριστές, καθώς και 
την έγκριση των μηνιαίων ανταλλαγμάτων του έτους, για 
το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και ανά Σύστημα ΜΔΝ, από 
τη ΡΑΕ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αντίστοιχη 
εγκεκριμένη μεθοδολογία, υπολογίζεται για το έτος, δι-
ακριτά σε επίπεδο Διασυνδεδεμένου Συστήματος και 
ανά Σύστημα ΜΔΝ:

i. η πίστωση που αντιστοιχεί σε κάθε Προμηθευτή ως 
αντάλλαγμα για την παροχή της υπηρεσίας ΚΟΤ,
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ii. η πίστωση που αντιστοιχεί σε κάθε Προμηθευτή ως 
αντάλλαγμα για την παροχή της υπηρεσίας ΤΥΑ,

iii. τα μηνιαία ανταλλάγματα ΥΚΩ ΜΔΝ, και
iv. οι χρεοπιστώσεις που προκύπτουν από τυχόν εκ-

καθαρίσεις χρεώσεων πελατών.
β) Σε περίπτωση που προκύψει χρεωστική ή πιστωτική 

διαφορά βάσει του αθροίσματος των υπολογισθέντων 
μηνιαίων ανταλλαγμάτων ΥΚΩ και του ετήσιου ανταλ-
λάγματος ΥΚΩ, όπως καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο Διαχειριστής ΥΚΩ 
προβαίνει στις αντίστοιχες χρεοπιστώσεις. Οι χρεοπι-
στώσεις που προκύπτουν από την Ετήσια εκκαθάριση 
δύνανται να διενεργούνται διακριτά ανά κατηγορία ΥΚΩ 
καθώς και διακριτά από άλλες εκκαθαρίσεις στο πλαίσιο 
άλλων λογαριασμών εκτός ΕΛΥΚΩ.

γ) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται έλλειμμα του 
ΕΛΥΚΩ μετά τη διενέργεια της Ετήσιας εκκαθάρισης, 
για την απόδοση των οφειλομένων στους κατόχους 
άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας εφαρμόζεται 
η ειδική μεθοδολογία της παρ. 10 του άρθρου 55 του 
ν. 4001/2011, όπως ισχύει.

4. Ο Διαχειριστής ΥΚΩ καταβάλλει τις εκάστοτε πιστώ-
σεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται οφειλές 
του δικαιούχου Εκπροσώπου Φορτίου προς αυτόν από 
Χρεώσεις ΥΚΩ, με την επιφύλαξη των προβλέψεων της 
υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/73978/911 υπουργικής απόφα-
σης (Β’ 3149/32020).

Άρθρο 148
Εκκαθάριση συναλλαγών ΥΚΩ Διασυνδεδεμένου 
Συστήματος

1. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υπολογίζει σε μηνιαία 
βάση («περίοδος εκκαθάρισης») τη χρέωση των Εκπρο-
σώπων Φορτίου για ΥΚΩ για κάθε έναν από τους Πελάτες 
οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα μεταφοράς 
(Υψηλή Τάση), ενώ ο αρμόδιος Διαχειριστής Δικτύου 
Διανομής για τους Πελάτες οι οποίοι είναι συνδεδεμέ-
νοι στο Δίκτυο Διανομής (Μέση και Χαμηλή Τάση) του 
Διασυνδεδεμένου Συστήματος σύμφωνα με τα άρθρα 
149 και 150 αντίστοιχα του παρόντος Κώδικα. Οι κατη-
γορίες χρέωσης των Πελατών για τον υπολογισμό των 
χρεώσεων ΥΚΩ ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. 
Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ και ο αρμόδιος Διαχειριστής 
Δικτύου Διανομής παρέχουν εγκαίρως στον Διαχειριστή 
ΥΚΩ όλα τα απαραίτητα για την προσήκουσα τήρηση 
του Λογαριασμού δεδομένα και αποτελέσματα υπολο-
γισμών που αυτοί εκτελούν.

2. Στο πλαίσιο των Μηνιαίων εκκαθαρίσεων, έως την 
τελευταία ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα 
από το μήνα αναφοράς, ο Διαχειριστής ΥΚΩ καταγράφει 
τα ποσά που έχουν κατά τα ανωτέρω υπολογισθεί και 
αποστέλλει, σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου, «Κατάσταση 
Μηνιαίας Εκκαθάρισης ΥΚΩ». Η κατάσταση περιλαμβά-
νει ιδίως:

α) Το ποσό των χρεώσεων ΥΚΩ για τους Πελάτες του 
Εκπροσώπου Φορτίου ανά κατηγορία χρέωσης, καθώς 
και το συνολικό ποσό της χρέωσής του για τον προη-
γούμενο μήνα, βάσει των πλέον πρόσφατων δεδομένων 
που έχουν τεθεί αρμοδίως στη διάθεσή του σύμφωνα με 

τη διαδικασία που προδιαγράφεται στις διατάξεις του 
άρθρου 151 του παρόντος,

β) Το ποσό της πίστωσης που προκύπτει από το προ-
σωρινό μηνιαίο αντάλλαγμα ανά κατηγορία χρέωσης 
ΥΚΩ του προηγούμενου μήνα,

γ) Το ποσό της χρέωσης ή πίστωσης του Εκπροσώ-
που Φορτίου ανά κατηγορία χρέωσης/αντάλλαγμα ΥΚΩ, 
καθώς και το συνολικό ποσό της χρέωσης ή πίστωσής 
του από τυχόν διορθωτική εκκαθάριση προηγούμενων 
μηνών,

δ) Το ποσοστό απομείωσης του ανταλλάγματος ΥΚΩ 
που δικαιούται ο Εκπρόσωπος Φορτίου, κατ’ εφαρμογή 
της ειδικής μεθοδολογίας της παρ. 10 του άρθρου 55 
του ν. 4001/2011 σε περίπτωση ελλείμματος του ΕΛΥΚΩ,

ε) Την προθεσμία εξόφλησης εντός της οποίας υπο-
χρεούται ο Εκπρόσωπος Φορτίου να καταβάλλει στον 
τραπεζικό λογαριασμό του Διαχειριστή ΥΚΩ το τυχόν 
χρεωστικό υπόλοιπο που προκύπτει από τον συνυπο-
λογισμό των στοιχείων α, β, γ και δ, και

στ) Τα δεδομένα των μετρήσεων ή άλλα δεδομένα με 
βάση τα οποία υπολογίζονται οι χρεώσεις και πιστώσεις 
των ανωτέρω στοιχείων α, β και γ.

3. Εκπρόσωπος Φορτίου που αμφισβητεί το περιεχόμε-
νο της κατάστασης Μηνιαίας Εκκαθάρισης ΥΚΩ, απευθύ-
νει εγγράφως και εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογι-
ακών ημερών από την κοινοποίησή του, αιτιολογημένες 
αντιρρήσεις στον Διαχειριστή ΥΚΩ, αναγράφοντας με 
ακρίβεια τους λόγους των αντιρρήσεων, το ποσό που 
αμφισβητεί, καθώς και όλα τα σχετικά δεδομένα και 
αποδεικτικά στοιχεία που θεμελιώνουν τις αντιρρήσεις 
του. Ο Διαχειριστής ΥΚΩ, εντός δεκαπέντε (15) ημερολο-
γιακών ημερών από την υποβολή των αντιρρήσεων του

Εκπροσώπου Φορτίου, αποφαίνεται αιτιολογημένα επί 
αυτών και διαφορές που ενδεχομένως προκύπτουν εν-
σωματώνονται στην κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης 
ΥΚΩ της επόμενης περιόδου εκκαθάρισης, διαφορετικά 
εκκαθαρίζονται το αργότερο κατά την Ετήσια εκκαθά-
ριση.

4. Τα τιμολόγια του Διαχειριστή ΥΚΩ προς τους υπό-
χρεους απόδοσης των χρεώσεων ΥΚΩ στο Διασυνδε-
δεμένο Σύστημα, εκδίδονται και αποστέλλονται στους 
Εκπροσώπους Φορτίου μαζί με την κατάσταση Μηνιαίας 
Εκκαθάρισης ή εντός δύο (2) ημερών από την αποστολή 
της και εξοφλούνται έως τη δέκατη πέμπτη (15) ημέρα 
του μεθεπόμενου ημερολογιακού μήνα από το μήνα 
αναφοράς, με την ημερομηνία αυτή να επέχει θέση δή-
λης ημέρας για την αποπληρωμή τους. Η υποχρέωση 
εξόφλησης εντός της ως άνω προθεσμίας είναι ανεξάρ-
τητη από τυχόν ενστάσεις του Εκπροσώπου Φορτίου, οι 
δε χρεώσεις ΥΚΩ αποδίδονται από τους Εκπροσώπους 
Φορτίου στο Διαχειριστή ΥΚΩ ανεξαρτήτως της είσπρα-
ξης των κονδυλίων αυτών από τους Πελάτες τους.

5. Τα τιμολόγια των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργει-
ας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα προς τον Διαχειριστή 
ΥΚΩ για το αντάλλαγμα των παρεχόμενων από αυτούς 
ΥΚΩ σε Πελάτες τους στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, 
εκδίδονται έως το τέλος του επόμενου ημερολογιακού 
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μήνα από τον μήνα στον οποίο αφορούν οι χρεώσεις ΥΚΩ (μήνας αναφοράς) και εξοφλούνται έως την τελευταία 
ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς.

6. Από τα έσοδα του ΕΛΥΚΩ ο Διαχειριστής ΥΚΩ καταβάλλει Αντάλλαγμα ΥΚΩ στους παρόχους ΥΚΩ σε μηνιαία και 
ετήσια βάση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 147 του παρόντος, καθώς και τα σχετικώς προβλεπόμενα 
στην κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 149
Μηνιαίες Χρεώσεις Εκπροσώπων Φορτίου για Πελάτες ΥΤ του Διασυνδεδεμένου Συστήματος

1. Η συνολική χρέωση Εκπρόσωπου Φορτίου για χρεώσεις ΥΚΩ αναφορικά με τους Πελάτες του Υψηλής Τάσης 
για κάθε ημέρα υπολογίζεται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ μηνιαίως και προκύπτει ως εξής:

 
HVcHVi ic

dpicdidHVp CONPSOFEEPSOPAY dp,c,,,,,,, EXCPSO

όπου:

PSOFEEi,d  Χρέωση ΥΚΩ για την κατηγορία πελατών i όπως ισχύει κατά την ημέρα d. CONc,ι,p,d

CONc,ι,p,d  Η μετρούμενη ποσότητα ενέργειας που απορροφήθηκε από τον Εκπρόσωπο Φορτίου p, σε 
σχέση με τον Πελάτη του c που ανήκει στην κατηγορία χρέωσης ΥΤ i, κατά τη διάρκεια της 
ημέρας d.

  
HVi

Άθροισμα για κάθε κατηγορία i πελατών Υψηλής Τάσης.

 
HVc

dpicCON ,,, Το άθροισμα της μετρούμενης ποσότητας ενέργειας που απορροφήθηκε από τον Εκπρόσωπο 
Φορτίου p, για το σύνολο των πελατών του που ανήκουν στην κατηγορία χρέωσης ΥΤ i, κατά 
τη διάρκεια της ημέρας d.

 
HVc

dp,c,EXCPSO Επιστροφή λόγω υπέρβασης Ανώτατου Ορίου Επιβάρυνσης για τους Πελάτες Υψηλής Τάσης 
για την ημέρα d για τον Εκπρόσωπο Φορτίου p.

PSOPAYp,HV,d Η συνολική χρέωση Εκπρόσωπου Φορτίου, p, για ΥΚΩ για τους Πελάτες ΥΤ για την ημέρα d.

Η συνολική χρέωση για το μήνα για τους Πελάτες ΥΤ 
υπολογίζεται ως το άθροισμα των ημερήσιων χρεώσεων, 
όπως υπολογίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2. Σύμφωνα με τον ν. 4001/2011, η ετήσια επιβάρυνση 
Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης δεν μπορεί να υπερβαί-
νει ένα ανώτατο όριο το οποίο αναπροσαρμόζεται σε 
ετήσια βάση με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης του 
ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με την ετήσια μεταβολή του δείκτη 
τιμών καταναλωτή, όπως δημοσιεύεται από την Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος.

3. Ο Διαχειριστής ΥΚΩ δεν χρεώνει τον εκάστοτε Εκ-
πρόσωπο Φορτίου για την παροχή ΥΚΩ που αντιστοι-
χούν σε Πελάτη του, του οποίου η σωρευτική κατά τη 
διάρκεια του έτους χρέωση έχει υπερβεί το ως άνω όριο. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης της έγκρισης του ως άνω 
ορίου από τη ΡΑΕ, ο Διαχειριστής ΥΚΩ λαμβάνει υπόψη 
το όριο ετήσιας επιβάρυνσης του προηγούμενου έτους 
και προβαίνει σε οριστική εκκαθάριση μετά την έγκριση 
του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης από τη ΡΑΕ.

4. Σε περίπτωση που Πελάτης Υψηλής Τάσης εκπρο-
σωπείται από περισσότερους του ενός Εκπροσώπους 
Φορτίου κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, 
η επιστροφή λόγω υπέρβασης Ανώτατου Ορίου Επιβά-
ρυνσης για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου και μήνα μ υπολο-
γίζεται αναλογικά με την ενέργεια που έχει προμηθεύσει 

ο κάθε Εκπρόσωπος Φορτίου για ολόκληρο το έτος έως 
το μήνα μ.

Άρθρο 150
Μηνιαίες Χρεώσεις Εκπροσώπων Φορτίου για
Πελάτες Δικτύου του Διασυνδεδεμένου
Συστήματος

1. Για τους Πελάτες του Δικτύου (Πελάτες Μέσης και 
Χαμηλής Τάσης) του Διασυνδεδεμένου Συστήματος οι 
υπολογισμοί γίνονται σε μηνιαία βάση από τον αρμόδιο 
Διαχειριστή Δικτύου.

2. Οι ανωτέρω μηνιαίοι υπολογισμοί από τον αρμόδιο 
Διαχειριστή Δικτύου στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα γίνο-
νται με βάση τις καταμετρηθείσες ποσότητες ενέργειας 
(Δεδομένα Μέτρησης) εντός του υπόψη μήνα.

Άρθρο 151
Τυποποίηση και αποστολή στοιχείων

1. Οι μηνιαίες χρεώσεις και τα σχετικά δεδομένα απο-
στέλλονται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και τον αρ-
μόδιο Διαχειριστή Δικτύου Διανομής στον Διαχειριστή 
ΥΚΩ ανά κατηγορία χρέωσης και Εκπρόσωπο Φορτίου, 
μηνιαίως, το αργότερο έως την δέκατη όγδοη (18η) 
ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από το μήνα στον οποίο 
αφορούν οι μετρήσεις και τα δεδομένα.
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2. Η μορφή του αρχείου που θα αποστέλλεται από τους 
Διαχειριστές στον Διαχειριστή ΥΚΩ παρουσιάζεται στον 
παρακάτω Πίνακα 1.

3. Ο τύπος χρέωσης και η κατηγορία χρέωσης περι-
γράφονται στον παρακάτω Πίνακα 1 που είναι δυνατό 
να τροποποιείται στην περίπτωση κατά την οποία τρο-
ποποιούνται οι κατηγορίες χρέωσης βάσει του εκάστοτε 
ισχύοντος νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου. Σε 
αυτή την περίπτωση πρέπει να αποστέλλεται το συντο-
μότερο δυνατό από τον Διαχειριστή ΥΚΩ στον αρμόδιο 
Διαχειριστή αναθεωρημένος Πίνακας 1.

 Πίνακας 1: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τύπος 
Χρέωσης

Κατηγορία 
Χρέωσης

Περιγραφή

YKΩ ΥΤ Πελάτες ΥΤ – Αυτοπαραγωγοί 
ΥΤ

YKΩ MT-BIO-
13G

Βιομηχανικής Χρήσης ΜΤ με 
κατανάλωση > 13GWH

YKΩ MT-BIO Βιομηχανικής Χρήσης ΜΤ με 
κατανάλωση < 13GWH

YKΩ MT-AGR Αγροτικής Χρήσης ΜΤ
YKΩ MT Γενικής Χρήσης ΜΤ
ΥΚΩ ΜΤ Αυτοπαραγωγοί ΜΤ
YKΩ XT-AGR Αγροτικής Χρήσης ΧΤ
YKΩ XT-FOP Φωτισμός Οδών και Πλατειών 

ΧΤ
YKΩ XT Γενικής Χρήσης ΧΤ (Κατανα-

λώσεις Ημέρας)
YKΩ XT-BIO Βιομηχανικής Χρήσης ΧΤ (Κα-

ταναλώσεις Ημέρας)
YKΩ XT-OIK1 Οικιακής Χρήσης ΧΤ (Κατανα-

λώσεις Ημέρας) 0-
1600 kWh/τετραμηνία

YKΩ XT-OIK2 Οικιακής Χρήσης ΧΤ (Κατα-
ναλώσεις Ημέρας) 1601-2000 
kWh/τετραμηνία

YKΩ XT-OIK3 Οικιακής Χρήσης ΧΤ (Κατανα-
λώσεις Ημέρας) >2001kWh/
τετραμηνία

YKΩ XT- NYX1 Οικιακής Χρήσης ΧΤ (Κατανα-
λώσεις Νύχτας) 0-1600 kWh/
τετραμηνία

YKΩ XT- NYX2 Οικιακής Χρήσης ΧΤ (Κατα-
ναλώσεις Νύχτας) 1601-2000 
kWh/τετραμηνία

YKΩ XT-ΝΥΧ3 Οικιακής Χρήσης ΧΤ (Κατανα-
λώσεις Νύχτας) >2001 kWh/
τετραμηνία

ΥΚΩ ΧΤ Αυτοπαραγωγοί ΧΤ
Η ονομασία του αρχείου από τον ΑΔΜΗΕ θα είναι η 

ακόλουθη:
RC_ADMIE_[ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟ-

ΡΑΣ]_[ΗΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ]

Η ονομασία του αρχείου από τον Διαχειριστή ΔΑΑ θα 
είναι η ακόλουθη:

RC_DΑΑ_[ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ]_
[ΗΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ]

Άρθρο 152
Διαδικασία Εκκαθάρισης σε περίπτωση
υπερημερίας Εκπροσώπου Φορτίου στο
Διασυνδεδεμένο Σύστημα

1. Τυχόν υπερημερία υπόχρεου σε απόδοση Χρεώ-
σεων ΥΚΩ Εκπροσώπου Φορτίου δεν αναστέλλει ούτε 
κωλύει την εξέλιξη της διαδικασίας εκκαθάρισης. Σε 
περίπτωση υπερημερίας αναφορικά με την απόδοση 
Χρεώσεων ΥΚΩ από τη δραστηριοποίηση του υπόχρεου 
στην αγορά του Διασυνδεδεμένου Συστήματος, μετά 
από τη διενέργεια συμψηφισμού εκατέρωθεν απαιτήσε-
ων σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΗΕ/73978/911 υπουργικής απόφασης, ο Διαχειριστής 
ΥΚΩ:

α) Προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια, προκειμένου να 
εισπραχθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του υπερήμερου 
Εκπροσώπου Φορτίου, μέσω των εγγυήσεων που έχει 
παράσχει και ενημερώνει σχετικά τον ίδιο, τους λοιπούς 
Εκπροσώπους Φορτίου και τη ΡΑΕ. Για το λόγο αυτό, και 
μέχρι το ύψος του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών, ο Διαχειριστής ΥΚΩ αξιοποιεί τις εγγυήσεις που 
έχει παράσχει ο Εκπρόσωπος Φορτίου, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 42 του 
ν. 4643/2019.

β) Εφόσον οι εγγυήσεις δεν επαρκούν για την πλήρη 
κάλυψη της ληξιπρόθεσμης οφειλής του υπερήμερου 
Εκπροσώπου Φορτίου, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
ελλείμματος στον ΕΛΥΚΩ, για την απόδοση των οφειλο-
μένων στους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας εφαρμόζει την ειδική μεθοδολογία της παρ. 10 
του άρθρου 55 του v. 4001/2011, όπως ισχύει.

2. Ο Διαχειριστής ΥΚΩ ενημερώνει τους καταναλω-
τές που εκπροσωπούνται από τον Εκπρόσωπο Φορτίου 
αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του. 
Ταυτόχρονα, προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την 
έντοκη είσπραξη της ληξιπρόθεσμης οφειλής, καθώς και 
κάθε θετικής ζημίας που υπέστη λόγω υπερημερίας, από 
τον Εκπρόσωπο Φορτίου στον οποίο αυτή οφείλεται. Τα 
ποσά των εισπραχθέντων τόκων υπερημερίας αποτε-
λούν έσοδο του ΕΛΥΚΩ και πιστώνονται, ως εισροή, στον 
υπολογαριασμό ΕΛΥΚΩ ΔΣ ή ΕΛΥΚΩ ΜΔΝ με κριτήριο 
την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται ο υπερήμερος 
Εκπρόσωπος Φορτίου και στην οποία αφορούν οι ληξι-
πρόθεσμες οφειλές του.

3. Σε κάθε περίπτωση, ο Διαχειριστής ΥΚΩ ενημερώνει 
άμεσα τη ΡΑΕ για τις περιπτώσεις υπερημερίας καθώς 
και για τη λήψη μέτρων και το χρονοδιάγραμμα υλο-
ποίησης αυτών, μεριμνώντας για την ομαλή διευθέτηση 
των συναλλαγών.

4. Ο Διαχειριστής ΥΚΩ εκπληρώνει τα ως άνω καθή-
κοντά του με δέουσα επιμέλεια, ευθύνεται κατά τις δια-
τάξεις περί εντολής.
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Άρθρο 153
Παρακολούθηση Ειδικού Λογαριασμού ΥΚΩ

1. Για την έγκαιρη λήψη μέτρων αντιμετώπισης τυχόν 
αρνητικού οικονομικού αποτελέσματος ΕΛΥΚΩ κατά τα 
προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, ο Διαχειριστής 
ΥΚΩ ενημερώνει σε μηνιαία και ετήσια βάση τη ΡΑΕ ιδίως 
αναφορικά με:

α) Το οικονομικό αποτέλεσμα του Ειδικού Λογαρια-
σμού ΥΚΩ, ήτοι τις εισροές και εκροές ΕΛΥΚΩ βάσει τιμο-
λογήσεων, με ανάλυση ανά Ειδικό Υπολογαριασμό ΥΚΩ, 
υπηρεσία ΥΚΩ, και ανά Εκπρόσωπο Φορτίου.

β) Τον υπολογισμό πλεονασμάτων/ελλειμμάτων βάσει 
τιμολογήσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εισροές και 
εκροές του ΕΛΥΚΩ που προκύπτουν από Μηνιαίες και 
Ετήσιες εκκαθαρίσεις.

γ) Εκτίμηση/πρόβλεψη εισροών, εκροών και πλεονα-
σμάτων ή ελλειμμάτων για το υπόλοιπο του ημερολογια-
κού έτους καθώς και για το επόμενο ημερολογιακό έτος.

2. Επιπρόσθετα, έως την τριακοστή πρώτη (31) Μαρτί-
ου και την τριακοστή (30) Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, 
ο Διαχειριστής ΥΚΩ εισηγείται στη ΡΑΕ σχετικά με την 
αναγκαιότητα αναπροσαρμογής των μοναδιαίων χρεώ-
σεων ΥΚΩ σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4067/2012, ως 
ισχύει, υποβάλλοντας στοιχεία και εκτιμήσεις του ετήσι-
ου οικονομικού αποτελέσματος του ΕΛΥΚΩ για το τρέχον 
και το επόμενο έτος, με αναφορά σε τυχόν έλλειμμα από 
το προηγούμενο έτος».

2. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τα άρ-
θρα 3, 22, την παρ. 8 του άρθρου 55 και 130 παρ. 1 του 
ν. 4001/2011 (Α’ 179), καθώς και το άρθρο 5 του Κώδικα 
Διαχείρισης ΜΔΝ, για την τροποποίηση και συμπλήρω-
ση των διατάξεων του Κώδικα ΜΔΝ (Β’ 304/2014), όπως 
ισχύει, ως εξής:

1. Η περ. (Λ-Η) της παρ. 1 του άρθρου 170 τροποποι-
είται ως ακολούθως:

«(Λ-Η) Ειδικός Υπολογαριασμός για τις Υπηρεσίες 
Κοινής Ωφέλειας στα ΜΔΝ (ΕΛΥΚΩ ΜΔΝ), με επιμέρους 
λογαριασμούς ανά Συμμετέχοντα».

2. Το άρθρο 179 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 179 - Λογιστικές πράξεις και εφαρμο-
στέο πλαίσιο για τη διαχείριση και εκκαθάριση 
του Ειδικού Υπολογαριασμού για τις Υπηρεσίες 
Κοινής Ωφέλειας στα ΜΔΝ ΕΛΥΚΩ ΜΔΝ (Λ-Η)

Η διαχείριση και η διαδικασία εκκαθάρισης του Ειδικού 
Υπολογαριασμού ΕΛΥΚΩ ΜΔΝ διέπεται από τις διατάξεις 
των άρθρων 144, 146 και 147 του Κώδικα Διαχείρισης 
του ΕΔΔΗΕ σχετικά με το γενικό πλαίσιο της διαχείρισης 
των ΥΚΩ, καθώς και των άρθρων 183 και 184 του παρό-
ντος Κώδικα περί μηνιαίας και ετήσιας εκκαθάρισης της 
αγοράς ΜΔΝ».

3. Η παρ. 3 (α) του άρθρου 183 τροποποιείται ως ακο-
λούθως:

«Άρθρο 183 Διαδικασία Μηνιαίας Εκκαθάρισης
3. Έως την εικοστή πέμπτη (25η) ημέρα του μήνα που 

έπεται του μήνα στον οποίο αναφέρεται η Εκκαθάριση 
(«μήνας αναφοράς») ο Διαχειριστής ΜΔΝ καταγράφει 
τα ποσά που έχουν υπολογισθεί για πληρωμή ή είσπρα-

ξη για κάθε έναν από τους Συμμετέχοντες στην Αγορά 
ΜΔΝ και εκδίδει την Κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης 
η οποία κοινοποιείται στους Συμμετέχοντες κατά το τμή-
μα που αφορά κάθε έναν από αυτούς, με εξαίρεση τις 
συναλλαγές των ΥΚΩ που περιγράφονται στις παρ. 8 έως 
11 του παρόντος.

Η Κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης εκδίδεται για 
κάθε Σύστημα ΜΔΝ διακριτά, και περιλαμβάνει ιδίως:

α) Τις χρεώσεις και πιστώσεις κάθε Συμμετέχοντα, ανα-
λυτικά για κάθε επιμέρους εκκαθάριση, με εξαίρεση τις 
χρεοπιστώσεις για τις ΥΚΩ για τις οποίες εφαρμόζεται η 
διαδικασία της παρ. 8 του παρόντος, και των κυρώσεων 
που εγγράφονται διακριτά. Για τις Συμβατικές Μονάδες 
οι χρεοπιστώσεις που αφορούν στην αγοραπωλησία 
ενέργειας καταγράφονται ανά Περίοδο Κατανομής κάθε 
Ημέρας Κατανομής, ενώ οι λοιπές χρεοπιστώσεις τους, 
καθώς και οι χρεοπιστώσεις για όλες τις υπόλοιπες Μο-
νάδες παραγωγής καταγράφονται συνολικά ανά μήνα 
εκκαθάρισης. Για τους Παραγωγούς, οι εγγραφές είναι 
διακριτές για κάθε Μονάδα, ενώ για τους Εκπροσώπους 
Φορτίου, για τους Μετρητές που εκπροσωπούν, ανά κα-
τηγορία Μετρητή. [...]»

4. Προστίθενται νέες παρ. 8, 9, 10 και 11 στο άρθρο 
183 ως ακολούθως και οι υφιστάμενες παρ. 8 έως 13 
αναριθμούνται σε παρ. 12 έως 17:

«8. Στο πλαίσιο της Μηνιαίας Εκκαθάρισης, ειδικά για 
τις συναλλαγές που αφορούν στις Υπηρεσίες Κοινής 
Ωφέλειας, ο Διαχειριστής ΜΔΝ, υπό την ιδιότητά του 
ως Διαχειριστής ΥΚΩ, εκδίδει και αποστέλλει σε κάθε 
Εκπρόσωπο Φορτίου «Ενημερωτικό Σημείωμα Μηνιαίας 
Εκκαθάρισης ΥΚΩ», σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα 
για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα στην παρ. 2 του άρθρου 
148 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ, έως την τελευταία 
ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα από το μήνα 
αναφοράς. Το Ενημερωτικό Σημείωμα περιλαμβάνει ιδί-
ως:

α) Το ποσό των χρεώσεων ΥΚΩ για τους Πελάτες του 
Εκπροσώπου Φορτίου ανά κατηγορία χρέωσης, καθώς 
και το συνολικό ποσό της χρέωσής του για τον προη-
γούμενο μήνα.

β) Το ποσό της πίστωσης που προκύπτει από τα προ-
σωρινά μηνιαία ανταλλάγματα ΥΚΩ του προηγούμενου 
μήνα.

γ) Το ποσό της χρέωσης ή πίστωσης του Εκπροσώπου 
Φορτίου ανά κατηγορία χρέωσης/αντάλλαγμα ΥΚΩ, κα-
θώς και το συνολικό ποσό της χρέωσης ή πίστωσής του 
από τυχόν διορθωτική εκκαθάριση προηγούμενων μη-
νών, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην ειδική με-
θοδολογία της παρ. 10 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011.

δ) Την προθεσμία εξόφλησης εντός της οποίας υπο-
χρεούται ο Εκπρόσωπος Φορτίου να καταβάλλει στον 
τραπεζικό λογαριασμό του Διαχειριστή ΥΚΩ το τυχόν 
χρεωστικό υπόλοιπο που προκύπτει από τον συνυπο-
λογισμό των στοιχείων α, β και γ, και

ε) Τα δεδομένα των μετρήσεων με βάση τα οποία υπο-
λογίζονται οι χρεώσεις και πιστώσεις των στοιχείων α, 
β και γ.

9. Για τον προσδιορισμό του ύψους των χρεώσεων 
κατά τη διαδικασία Μηνιαίας Εκκαθάρισης, ο Διαχειρι-
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στής ΜΔΝ υπολογίζει, βάσει εγκεκριμένων από τη ΡΑΕ 
μεθοδολογιών, την πίστωση (Αντάλλαγμα ΥΚΩ) που αντι-
στοιχεί σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου για την παροχή των 
ΥΚΩ στα ΜΔΝ ως το άθροισμα:

α) της πίστωσης που αντιστοιχεί σε κάθε Εκπρόσωπο 
Φορτίου ως αντάλλαγμα για την παροχή της υπηρεσίας 
Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ),

β) της πίστωσης που αντιστοιχεί σε κάθε Εκπρόσωπο 
Φορτίου ως αντάλλαγμα για την παροχή της υπηρεσίας 
Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), και

γ) της πίστωσης που αντιστοιχεί σε κάθε Εκπρόσωπο 
Φορτίου ως αντάλλαγμα για την παροχή ενιαίου τιμο-
λογίου ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των 
ΜΔΝ (ΥΚΩ_ΜΔΝ).

10. Τα τιμολόγια των Εκπροσώπων Φορτίου ηλεκτρι-
κής ενέργειας στα ΜΔΝ προς τον Διαχειριστή ΜΔΝ για το 
οφειλόμενο αντάλλαγμα των παρεχομένων από αυτούς 
ΥΚΩ στην αγορά των ΜΔΝ, εκδίδονται εντός δύο (2) ερ-
γάσιμων ημερών από τη λήψη του Ενημερωτικού Σημει-
ώματος Εκκαθάρισης ΥΚΩ σύμφωνα με την παρ. 8 του 
παρόντος άρθρου και εξοφλούνται μέχρι την τελευταία 
ημέρα του μεθεπόμενου ημερολογιακού μήνα από το 
μήνα αναφοράς. Τα τιμολόγια του Διαχειριστή ΜΔΝ προς 
τους υπόχρεους απόδοσης των Χρεώσεων ΥΚΩ στα ΜΔΝ 
Εκπροσώπους Φορτίου εκδίδονται και αποστέλλονται 
στους Εκπροσώπους Φορτίου μαζί με το Ενημερωτικό 
Σημείωμα ή εντός δύο (2) ημερών από την αποστολή 
του και εξοφλούνται μέχρι την 15η ημέρα του μεθεπό-
μενου ημερολογιακού μήνα από το μήνα αναφοράς. Η 
υποχρέωση εξόφλησης εντός της ως άνω προθεσμίας 
είναι ανεξάρτητη από τυχόν ενστάσεις του Εκπροσώ-
που Φορτίου, οι δε χρεώσεις ΥΚΩ αποδίδονται από τους 
Εκπροσώπους Φορτίου στον Διαχειριστή ΜΔΝ, υπό την 
ιδιότητά του ως Διαχειριστή ΥΚΩ, ανεξαρτήτως της εί-
σπραξης των κονδυλίων αυτών από τους Πελάτες τους.

11. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, υπό την ιδιότητά του ως 
Διαχειριστής ΥΚΩ, καταβάλλει τις εκάστοτε πιστώσεις 
που αντιστοιχούν στο αντάλλαγμα ΥΚΩ, υπό την προϋ-
πόθεση ότι δεν υφίστανται οφειλές του δικαιούχου Εκ-
προσώπου Φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας προς αυτόν 
από Χρεώσεις ΥΚΩ. Η εφαρμογή της ως άνω πρόβλε-
ψης τελεί υπό την επιφύλαξη των προβλέψεων της υπό 
στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/73978/911 υπουργικής απόφασης 
(Β’  3149/2020).

12. Εάν μετά την παρέλευση των ανωτέρω προθε-
σμιών, ο Λογαριασμός του Εκπροσώπου Φορτίου δεν 
διαθέτει επαρκές χρηματικό ποσό ως υπόλοιπο ώστε να 
πραγματοποιηθεί η σχετική τραπεζική πράξη χρέωσης 
που αντιστοιχεί στην Κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρι-
σης, τεκμαίρεται αδυναμία του Εκπροσώπου Φορτίου 
ως προς την καταβολή των σχετικών ποσών. Το σύνολο 
των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν σε αδυναμία 
καταβολής από Εκπρόσωπο Φορτίου συνιστούν Έλλειμ-
μα Συναλλαγών για τη Μηνιαία Εκκαθάριση και ακολου-
θούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 
185. Ειδικά για την περίπτωση που μετά την παρέλευση 
των ανωτέρω προθεσμιών, ο Λογαριασμός του Εκπρο-
σώπου Φορτίου δεν διαθέτει επαρκές χρηματικό ποσό 
ως υπόλοιπο, ώστε να πραγματοποιηθεί η σχετική τρα-

πεζική πράξη χρέωσης που αντιστοιχεί στο Ενημερωτικό 
Σημείωμα Μηνιαίας Εκκαθάρισης ΥΚΩ, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του εδάφιου δ’ της παρ. 2 του άρθρου 147 
Κώδικα ΕΔΔΗΕ. [ ]».

5. Η παρ. 9 του άρθρου 184 αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«9. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της Ετήσιας 
Οριστικής Εκκαθάρισης είναι χρεωστικό για τον Διαχειρι-
στή ΜΔΝ, ο Συμμετέχων εκδίδει και αποστέλλει άμεσα το 
σχετικό παραστατικό στον Διαχειριστή ΜΔΝ, με βάση τα 
στοιχεία που αναγράφονται στην Κατάσταση Ετήσιας Εκ-
καθάρισης, ανεξάρτητα τυχόν ενστάσεων του Συμμετέ-
χοντος. Εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία κοινοποίησης του παραστατικού, 
ο Διαχειριστής ΜΔΝ εκδίδει τη σχετική τραπεζική εντο-
λή εξόφλησης του Συμμετέχοντος, ανεξάρτητα από την 
ύπαρξη αντιρρήσεων επί των οφειλόμενων ποσών. Σε 
περίπτωση που διαπιστώνεται έλλειμμα του ΕΛΥΚΩ μετά 
τη διενέργεια της Ετήσιας εκκαθάρισης ΕΛΥΚΩ ΜΔΝ, 
για την απόδοση των οφειλομένων στους κατόχους 
άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας εφαρμόζεται 
η ειδική μεθοδολογία της παρ. 10 του άρθρου 55 του 
ν. 4001/2011, όπως ισχύει».

6. Οι παρ. 4 και 6 του άρθρου 13 αντικαθίστανται ως 
ακολούθως:

«4. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής της Δήλωσης Εκπρο-
σώπησης Καταχωρημένων Μετρητών, η οποία επιφέ-
ρει μεταβολή άνω του 10% στην εκτίμηση ενέργειας ή 
ισχύος του Εκπροσώπου Φορτίου, ο Διαχειριστής ΜΔΝ 
επανυπολογίζει το ύψος των Εγγυήσεων αυτών και, είτε 
απαιτεί την προσκόμιση πρόσθετων εγγυήσεων αν αυτό 
απαιτείται, είτε επιστρέφει τις αναλογούσες εγγυήσεις.

Τα ανωτέρω ισχύουν στην περίπτωση που το επανυ-
πολογισθέν ύψος της εγγύησης για οποιονδήποτε μήνα 
εντός της ιδίας Περιόδου Κάλυψης Εγγυήσεων, διαφο-
ροποιείται σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5 % σε 
σχέση με το ύψος της εγγύησης που προσδιορίστηκε 
στον αρχικό υπολογισμό για την εν λόγω Περίοδο Κά-
λυψης Εγγυήσεων».

«6. Σε περίπτωση απένταξης Εκπροσώπου Φορτίου 
από το Μητρώο Εκπροσώπων Φορτίου, ο Διαχειριστής 
ΜΔΝ συνεχίζει να διατηρεί τις τελευταίες καταβληθείσες 
εγγυήσεις του Εκπροσώπου Φορτίου έως την ολοκλή-
ρωση της τελευταίας ετήσιας εκκαθάρισης προς ικανο-
ποίηση απαιτήσεων που ενδέχεται να προκύψουν από 
την εν λόγω εκκαθάριση, καθώς και λοιπών εκκρεμών 
απαιτήσεων για τον Εκπρόσωπο Φορτίου από τη συμ-
μετοχή του στην αγορά προμήθειας των ΜΔΝ. Ο Διαχει-
ριστής ΜΔΝ δύναται να απομειώνει τις εγγυήσεις αυτές, 
λαμβάνοντας υπόψη επιστροφές που προκύπτουν από 
ετήσιες εκκαθαρίσεις που ολοκληρώνονται.»

7. Η παρ. 1 του άρθρου 49 αντικαθίσταται ως ακολού-
θως:

«1. Η Σύμβαση Συμμετοχής στην Αγορά ΜΔΝ λύεται 
σε περίπτωση έγγραφης καταγγελίας από καθένα από 
τα μέρη, όπως ειδικότερα προβλέπεται στα αντίστοιχα 
πρότυπα σύμβασης που προσαρτώνται στον παρόντα 
Κώδικα, καθώς και σε περίπτωση οικειοθελούς απο-
χώρησης Εκπροσώπου Φορτίου από την Αγορά ΜΔΝ 
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εφόσον έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του 
άρθρου 13. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ καταγγέλλει τη σύμβα-
ση και σε κάθε άλλη περίπτωση που ρητά ορίζεται στις 
διατάξεις του παρόντος Κώδικα».

8. Η περ. (Λ-Ζ) της παρ. 1 του άρθρου 170 τροποποι-
είται ως ακολούθως:

«(Λ-Ζ) Ειδικός Λογαριασμός για τις Μονάδες ΑΠΕ και 
ΣΗΘΥΑ Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, με επιμέρους λο-
γαριασμούς ανά Συμμετέχοντα. Διαχωρίζεται λογιστικά 
στους εξής δύο Υπολογαριασμούς:

Λ-Ζ1: Υπολογαριασμός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
Λ-Ζ2: Υπολογαριασμός Ενισχύσεων.»
9. Το άρθρο 172 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Χρεώσεις του Λογαριασμού Λ-Α αποτελούν:
α. Οι πληρωμές του Διαχειριστή ΜΔΝ προς τις Συμβα-

τικές Μονάδες για την ηλεκτρική ενέργεια που εγχέεται 
από αυτές στο Δίκτυο ΜΔΝ, καθώς και οι τυχόν συμπλη-
ρωματικές πληρωμές που προκύπτουν κατά την Ετήσια 
Οριστική Εκκαθάριση. Επιπλέον, χρεώσεις του Λογαρια-
σμού αποτελούν και οι τυχόν επιστροφές από χρεώσεις 
των Εκπροσώπων Φορτίου της παρ. 2 που προκύπτουν 
κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση.

β. Οι πληρωμές του Διαχειριστή ΜΔΝ προς τις Μονά-
δες Υβριδικού Σταθμού για την ενέργεια που εγχέουν 
στο Δίκτυο ΜΔΝ, η οποία προέρχεται από απορρόφηση 
ενέργειας από το Δίκτυο ΜΔΝ κατόπιν εντολής του Δι-
αχειριστή ΜΔΝ για διάθεση από τον Υβριδικό Σταθμό 
της εγγυημένης του παροχής, και νοείται ως συμβατική 
ενέργεια, καθώς και οι τυχόν συμπληρωματικές πληρω-
μές που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθά-
ριση. Επιπλέον, χρεώσεις του Λογαριασμού αποτελούν 
και οι τυχόν επιστροφές από χρεώσεις των Εκπροσώπων 
Φορτίου της παρ. 2 που προκύπτουν κατά την Ετήσια 
Οριστική Εκκαθάριση.

2. Πιστώσεις του Λογαριασμού Λ-Α αποτελούν οι 
χρεώσεις των Εκπροσώπων Φορτίου για τη συμβατική 
ενέργεια που εγχέεται στο Δίκτυο ΜΔΝ από Συμβατικές 
Μονάδες και από Υβριδικούς σταθμούς, καθώς και οι 
χρεώσεις για την αποζημίωση του τιμήματος Διαθεσι-
μότητας Ισχύος Υβριδικών σταθμών, με βάση την Ενέρ-
γεια Χρέωσης από Συμβατικές Μονάδες και Υβριδικούς 
σταθμούς που τους αναλογεί, καθώς και οι τυχόν συ-
μπληρωματικές χρεώσεις αυτών που προκύπτουν κατά 
την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση. Επιπλέον, πιστώσεις 
του Λογαριασμού αποτελούν και οι τυχόν επιστροφές 
από πληρωμές των Συμβατικών Μονάδων και των Μο-
νάδων Υβριδικών σταθμών για την έγχυση ενέργειας 
που νοείται ως συμβατική της παρ. 1 που προκύπτουν 
κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση. Ο Λογαριασμός 
Λ-Α πιστώνεται και με τα ποσά της περ. ε’ της παρ.1 του 
άρθρου 178 ώστε να ισοσκελίζεται.

3. Τυχόν υπόλοιπο του Λογαριασμού Λ-Α, που αφορά 
σε Διαθεσιμότητα Ισχύος Υβριδικών σταθμών, μεταφέ-
ρεται στο Λογαριασμό Λ-Γ ώστε ο Λογαριασμός Λ-Α να 
εμφανίζεται ισοσκελισμένος.

4. Για τις ανωτέρω χρεοπιστώσεις ακολουθείται η 
διαδικασία της Μηνιαίας Εκκαθάρισης και της Ετήσιας 
Οριστικής Εκκαθάρισης και τα ποσά αυτά συμπεριλαμ-
βάνονται στις αντίστοιχες Καταστάσεις Εκκαθαρίσεων.

5. Ο Λογαριασμός Λ-Α, μετά την Ετήσια Οριστική 
Εκκαθάριση εμφανίζεται ισοσκελισμένος με μηδενικό 
υπόλοιπο για το έτος στο οποίο αφορά η εκκαθάριση.»

10. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 174 αντικαθίστανται 
ως ακολούθως:

«1. Χρεώσεις του Λογαριασμού Λ-Γ αποτελούν οι 
πληρωμές του Διαχειριστή ΜΔΝ προς τις Συμβατικές 
Μονάδες και τις Μονάδες Υβριδικού Σταθμού για τη δι-
αθεσιμότητα ισχύος τους, καθώς και οι τυχόν συμπλη-
ρωματικές πληρωμές που προκύπτουν κατά την Ετήσια 
Οριστική Εκκαθάριση. Επιπλέον, χρεώσεις του Λογαρια-
σμού αποτελούν και οι τυχόν επιστροφές από χρεώσεις 
των Εκπροσώπων Φορτίου της παρ. 2, που προκύπτουν 
κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση.

2. Πιστώσεις του Λογαριασμού Λ-Γ αποτελούν οι χρε-
ώσεις των Εκπροσώπων Φορτίου για την κάλυψη του 
κόστους του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος 
με βάση τις χρεώσεις της παρ. 1, καθώς και οι τυχόν συ-
μπληρωματικές χρεώσεις αυτών που προκύπτουν κατά 
την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση. Επιπλέον, πιστώσεις 
του Λογαριασμού αποτελούν και οι τυχόν επιστροφές 
από πληρωμές των Συμβατικών Μονάδων και των Μο-
νάδων Υβριδικού Σταθμού της παρ. 1, που προκύπτουν 
κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση. Ο Λογαριασμός 
Λ-Γ δύναται να πιστώνεται με τα ποσά της παρ. 3 του 
άρθρου 172, ώστε να ισοσκελίζεται».

11. Το άρθρο 178 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 178 - Λογιστικές πράξεις για τον Ειδικό 
Λογαριασμό για Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ΜΔΝ
(Λ- Ζ)

1. Χρεώσεις του Υπολογαριασμού Λ-Ζ1 αποτελούν:
α. Οι πληρωμές του Διαχειριστή ΜΔΝ προς τις Μονά-

δες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και τις Μονάδες Υβριδικού Σταθμού 
για την ενέργεια που εγχέουν στο Δίκτυο ΜΔΝ και νοείται 
ως ΑΠΕ, καθώς και οι τυχόν συμπληρωματικές πληρωμές 
που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση.

β. Οι πληρωμές του Διαχειριστή ΜΔΝ προς τις Μονά-
δες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για τη διαθεσιμότητα ισχύος τους, 
καθώς και οι τυχόν συμπληρωματικές πληρωμές που 
προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση.

γ. Τυχόν επιστροφές από χρεώσεις των Εκπροσώπων 
Φορτίου που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική 
Εκκαθάριση και αφορούν στα στοιχεία (β) έως (γ) της 
παρ. 2.

δ. Τυχόν επιστροφές από χρεώσεις των παραγωγών 
από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Μονάδες Υβριδικού 
Σταθμού που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική 
Εκκαθάριση και αφορούν στο στοιχείο (α) της παρ. 2.

ε. Ποσά με τα οποία πιστώνεται ο Λογαριασμός Λ-Α για 
την ενέργεια που απορροφάται από Μονάδες ΑΠΕ και 
ΣΗΘΥΑ και Μονάδες Υβριδικού Σταθμού για την οποία 
προβλέπεται συγκεκριμένη ενιαία τιμή απορρόφησης 
€/MWh για όλες τις Περιόδους Κατανομής, και αντιστοι-
χούν στην τιμολόγηση της ενέργειας αυτής στο Μέσο 
Μεταβλητό Κόστος για κάθε περίοδο Κατανομής.

2. Πιστώσεις του Υπολογαριασμού Λ-Ζ1 αποτελούν:
α. Οι χρεώσεις των παραγωγών ενέργειας από Μονά-

δες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Μονάδες Υβριδικού Σταθμού για 
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την ενέργεια που απορροφούν από το Δίκτυο ΜΔΝ για 
την οποία προβλέπεται συγκεκριμένη ενιαία τιμή απορ-
ρόφησης €/MWh για όλες τις Περιόδους Κατανομής, 
καθώς και οι τυχόν συμπληρωματικές χρεώσεις, όπως 
προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση.

β. Τα ποσά που καταβάλλουν οι Εκπρόσωποι Φορτίου 
για την ενέργεια από τις Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και τις 
Μονάδες Υβριδικού Σταθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, τα οποία υπολογίζο-
νται κατά μήνα βάσει του μηνιαίου Μέσου Μεταβλητού 
Κόστους παραγωγής του Συστήματος ΜΔΝ και της Ενέρ-
γειας Χρέωσης από Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Μονάδες 
Υβριδικού Σταθμού που τους αναλογεί, καθώς και οι τυ-
χόν συμπληρωματικές χρεώσεις αυτών, που προκύπτουν 
κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση.

γ. Τα ποσά που καταβάλλουν οι Εκπρόσωποι Φορτίου 
για το κόστος που αντιστοιχεί στο τμήμα της διαθέσιμης 
ισχύος από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ το οποίο θεωρεί-
ται ότι καλύπτει ανάγκες του Μηχανισμού Διασφάλισης 
Επαρκούς Ισχύος για την ασφαλή και απρόσκοπτη λει-
τουργία του Συστήματος ΜΔΝ, σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στο άρθρο 148, καθώς και οι τυχόν συμπληρωματι-
κές χρεώσεις αυτών, όπως προκύπτουν κατά την Ετήσια 
Οριστική Εκκαθάριση.

δ. Τυχόν επιστροφές από πληρωμές των παραγωγών 
από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και τις Μονάδες Υβριδικού 
Σταθμού που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκ-
καθάριση και αφορούν στα στοιχεία (α) και (β) της παρ. 1.

ε. Τυχόν πλεονάσματα που αφορούν σε επιστροφή 
ποσού από ερευνητικά επιδεικτικά έργα σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

3. Χρεώσεις του Υπολογαριασμού Λ-Ζ2 αποτελούν:
α. Τα ποσά που καταβάλλονται από τον Διαχειριστή 

ΜΔΝ προς τον «Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέ-
λευσης» σε περίπτωση πλεονάσματος του Λογαριασμού 
Λ-Ζ για τον ισοσκελισμό του.

β. Τυχόν επιστροφές από χρεώσεις των Εκπροσώπων 
Φορτίου που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική 
Εκκαθάριση και αφορούν στο στοιχείο (α) της παρ. 4.

γ. Ποσά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθε-
σία.

4. Πιστώσεις του Υπολογαριασμού Λ-Ζ2 αποτελούν:
α. Τα ποσά που προκύπτουν από την επιβολή ΕΤΜΕ-

ΑΡ επί της κατανάλωσης των Συστημάτων των Μη-
Διασυνδεδεμένων Νησιών, όπως το τέλος αυτό ορίζε-
ται στο άρθρο 143 του ν. 4001/2011, καθώς και τυχόν 
συμπληρωματικές χρεώσεις, όπως προκύπτουν κατά την 
Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση.

β. Τα ποσά που καταβάλλονται από τον «Διαχειριστή 
ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης» σε περίπτωση ελλείμ-
ματος του Λογαριασμού Λ-Ζ για τον ισοσκελισμό του.

γ. Ποσά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθε-
σία.

5. Ο Λογαριασμός Λ-Ζ εμφανίζεται ισοσκελισμένος 
τόσο μετά το πέρας της Μηνιαίας Εκκαθάρισης, όσο και 
της Ετήσιας Οριστικής Εκκαθάρισης με τις απαραίτητες 
μεταφορές κεφαλαίων από και προς τον Ειδικό Λογα-
ριασμό του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, που τηρεί ο 
«Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης». Στην 

περίπτωση που ο Λογαριασμός Λ-Ζ του Διαχειριστή 
ΜΔΝ εμφανίζει χρεωστικό υπόλοιπο πιστώνεται στον 
Υπολογαριασμό Λ-Ζ2 με κεφάλαια από τον ως άνω Ει-
δικό Λογαριασμό που τηρεί ο «Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγ-
γυήσεων Προέλευσης» ώστε να ισοσκελιστεί, ενώ στην 
αντίθετη περίπτωση ο Υπολογαριασμός Λ-Ζ2 χρεώνε-
ται, μεταφέροντας τα πλεονάζοντα κεφάλαια προς τον 
ως άνω Ειδικό Λογαριασμό που τηρεί ο «Διαχειριστής 
ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης». Ο Διαχειριστής ΜΔΝ 
γνωστοποιεί στον «Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προ-
έλευσης» αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον ισοσκελισμό 
του Λογαριασμού Λ-Ζ μετά το πέρας των σχετικών διαδι-
κασιών (Μηνιαίας και Ετήσιας Οριστικής Εκκαθάρισης).

6. Για τις ανωτέρω χρεοπιστώσεις ακολουθείται η 
διαδικασία της Μηνιαίας Εκκαθάρισης και της Ετήσιας 
Οριστικής Εκκαθάρισης και τα ποσά αυτά συμπεριλαμ-
βάνονται στις αντίστοιχες Καταστάσεις Εκκαθαρίσεων.»

12. Οι παρ. 6 και 7 του άρθρου 183 τροποποιούνται 
ως ακολούθως:

«6. Για τους Εκπροσώπους Φορτίου, ο Διαχειριστής 
ΜΔΝ αποστέλλει μαζί με την Κατάσταση Μηνιαίας Εκ-
καθάρισης ή εντός δύο (2) ημερών από την αποστολή 
της, τα σχετικά τιμολόγια για λογιστικοποίηση και εξό-
φλησή τους.

7. Σε κάθε περίπτωση, ο Εκπρόσωπος Φορτίου οφείλει 
να εξοφλεί τις χρεώσεις που αναφέρονται στην Κατά-
σταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης εντός πέντε (5) ημερών 
και να λαμβάνει τις πιστώσεις από τον Διαχειριστή ΜΔΝ 
εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής 
των παραστατικών, με εξαίρεση τις προθεσμίες των συ-
ναλλαγών για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) οι 
οποίες ορίζονται στην παρ. 10. Η παραπάνω υποχρέωση 
είναι ανεξάρτητη από τυχόν ενστάσεις του Εκπροσώπου 
Φορτίου».

13. Οι παρ. 3, 4, 5 και 8 του άρθρου 184 αντικαθίστα-
νται ως ακολούθως:

«3. Η ετήσια οριστική εκκαθάριση της αγοράς ΜΔΝ 
λαμβάνει χώρα ανά Σύστημα ΜΔΝ και περιλαμβάνει 
τις επιμέρους οριστικές εκκαθαρίσεις Αγοραπωλησίας 
Ενέργειας, Επικουρικών Υπηρεσιών, Μηχανισμού Δια-
σφάλισης Επαρκούς Ισχύος, Ειδικών Λογαριασμών ΑΠΕ 
ΜΔΝ και ΥΚΩ ΜΔΝ, Κάλυψης Κόστους έκτακτης Ανά-
γκης, Κάλυψης Λειτουργικών Δαπανών του Διαχειριστή 
ΜΔΝ και Διαχείρισης Παγίων, Εισπράξεων υπέρ τρίτων/
ΧΧΔ, καθώς και κυρώσεων. Ο Διαχειριστής δύναται να 
διενεργεί την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση διακριτά για 
ορισμένες από τις επιμέρους οριστικές εκκαθαρίσεις.

4. Μέχρι τις τριάντα μία (31) Μαρτίου και τις τριάντα 
(30) Σεπτεμβρίου έκαστου έτους, ο ΔΕΔΔΗΕ ως Διαχει-
ριστής ΥΚΩ εισηγείται στη ΡΑΕ τα της αναπροσαρμογής 
των μοναδιαίων χρεώσεων ΥΚΩ κατ’ άρθρο 36 του ν. 
4067/2012, ως ισχύει, υποβάλλοντας στοιχεία και εκτι-
μήσεις του ετήσιου οικονομικού αποτελέσματος του 
ειδικού Λογαριασμού ΥΚΩ του τρέχοντος και του επό-
μενου έτους, καθώς και τυχόν ελλειμμάτων του προη-
γούμενου έτους. Μέχρι τις τριάντα μία (31) Μαΐου και 
τις τριάντα (30) Νοεμβρίου κάθε επομένου έτους από 
το έτος εκκαθάρισης, η ΡΑΕ αποστέλλει, κατ’ άρθρο 32 
του ν. 4067/2012 ως ισχύει, τη σχετική εισήγησή της στον 
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Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αναπρο-
σαρμογή των μοναδιαίων χρεώσεων ΥΚΩ.

Μέχρι τις τριάντα (30) Σεπτεμβρίου κάθε επομένου 
έτους από το έτος εκκαθάρισης, ο Διαχειριστής ΜΔΝ 
υποβάλλει για έλεγχο στη ΡΑΕ τα απολογιστικά στοιχεία 
κόστους και ενέργειας για κάθε Σύστημα ΜΔΝ συνοδευ-
όμενα από τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία 
στα οποία βασίστηκαν οι τιμές των παραμέτρων και οι 
υπολογισμοί κόστους. Μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμ-
βρίου κάθε επομένου έτους από το έτος εκκαθάρισης, 
η ΡΑΕ με απόφασή της εγκρίνει τα ετήσια απολογιστικά 
στοιχεία κόστους, ως προς το εύλογο ή μη του ύψους και 
του είδους των επιμέρους δαπανών της δραστηριότητας 
της παραγωγής, τα οποία χρησιμοποιούνται από το Δι-
αχειριστή ΜΔΝ για τον υπολογισμό του ανταλλάγματος 
των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας της παρ. 1 του άρθρου 
1 της υπό στοιχεία ΠΔ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924/13.06.2007 
(Β’ 1040 ως ισχύει) υπουργικής απόφασης, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, για κάθε Σύστημα ΜΔΝ, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

5. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ εντός ενός (1) μηνός από τη 
δημοσίευση της απόφασης της ΡΑΕ για την έγκριση των 
ετήσιων απολογιστικών στοιχείων κόστους σύμφωνα με 
την παρ. 4 του παρόντος, σε κάθε επόμενο έτος από το 
έτος εκκαθάρισης, αποστέλλει σε κάθε Συμμετέχοντα 
την Κατάσταση Ετήσιας Εκκαθάρισης, η οποία αφορά 
στο έτος αυτό. Στην Κατάσταση Ετήσιας Εκκαθάρισης 
αναγράφονται χρεώσεις και πιστώσεις οι οποίες προέ-
κυψαν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση. […]

8. Η Κατάσταση Ετήσιας Εκκαθάρισης εκδίδεται κατά 
τον τύπο και το περιεχόμενο της Κατάστασης Μηνιαίας 
Εκκαθάρισης, για κάθε μήνα του έτους εκκαθάρισης, 
λαμβάνοντας υπόψη την ευχέρεια του Διαχειριστή να 
διενεργεί την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση διακριτά για 

ορισμένες από τις επιμέρους οριστικές εκκαθαρίσεις, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.»

14. Η παρ. 4 του άρθρου 192 τροποποιείται ως ακο-
λούθως:

«Τα ως άνω τιμήματα ενέργειας προς Μονάδες ΑΠΕ/
ΣΗΘΥΑ και Μονάδες Υβριδικού Σταθμού για την έγχυ-
ση της ενέργειας τους στο Σύστημα ΜΔΝ, που νοείται 
ως ΑΠΕ για την περίπτωση των Υβριδικών Σταθμών, 
εγγράφονται ως χρεώσεις του Υπολογαριασμού Λ-Ζ1 
του Συστήματος ΜΔΝ και των επιμέρους Λογαριασμών 
των Συμμετεχόντων, ενώ για την έγχυση της ενέργειας 
Υβριδικών Σταθμών που νοείται ως συμβατική ενέργεια, 
το αντίστοιχο τίμημα εγγράφεται ως χρέωση του Λογα-
ριασμού Λ-Α του Συστήματος ΜΔΝ και των επιμέρους 
Λογαριασμών των Συμμετεχόντων.

Αντίστοιχα οι ως άνω χρεώσεις για την ενέργεια που 
απορροφάται από το Σύστημα ΜΔΝ από Σταθμούς για 
τους οποίους προβλέπεται συγκεκριμένη ενιαία τιμή 
απορρόφησης, εγγράφονται ως πιστώσεις του Υπολογα-
ριασμού Λ-Ζ1 του συστήματος ΜΔΝ και των επιμέρους 
Λογαριασμών των Συμμετεχόντων. Για την ίδια ενέργεια 
ο Λογαριασμός Λ-Ζ1 χρεώνεται με ποσό που αντιστοιχεί 
στην τιμολόγηση της ενέργειας αυτής στο μηνιαίο Μέσο 
Μεταβλητό Κόστος Παραγωγής του Συστήματος ΜΔΝ 
και πιστώνεται αντίστοιχα ο Λογαριασμός Λ-Α.»

3. Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στη 
«ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.».

4. Την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στην ιστο-
σελίδα της ΡΑΕ και τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΟΥΜΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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